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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeeronderzoek getiteld "Krachtenspel in een 
kaartspel". Dit onderzoek is de afsluiting van mijn studie aan de Faculteit Bouwkunde met 
de specialisatie Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Mijn interesse in dit afstudeeronderzoek ging uit naar het management van complexe 
projecten, waarbij de invalshoek vanuit andere vakgebieden als bedrijfskunde en 
organisatiekunde mij erg aantrok. Vanuit dat oogpunt heb ik begeleiders uit verschillende 
disciplines benaderd voor het ondersteunen van dit onderzoek. 

Ondanks het lastig plannen van afspraken vanwege drukke agenda's, ik heb alvast kunnen 
oefenen op mijn eigen projectmanagementcapaciteiten , vond ik het absoluut een 
meerwaarde om afstudeerbegeleiders van verschillende disciplines in mijn 
afstudeercommissie te hebben. 

Allereerst bedank ik Leonie van de Ven van de faculteit Bouwkunde, voor haar intensieve 
begeleiding, het consequent doorlezen van mijn stukken en het aandragen van mogelijke 
aanvullingen voor de verslaglegging. 
Mathieu Weggeman wil ik graag bedanken voor zijn ondersteuning vanuit de faculteit 
Technologie Management. De manier waarop hij uitzoomde naar een hoger niveau en 
vervolgens met zeer inspirerende ideeen en invalshoeken kwam heb ik erg gewaardeerd, 
het waren leerzame momenten. 
Lars Rompelberg heeft mij vanuit fakton. mijn afstudeerbedrijf, bijzonder goed geholpen in 
het opzetten en structureren van mijn onderzoek. Hij heeft mij ook behoed van het afwijken 
van mijn eigen opzet en gaf bevestiging wanneer ik twijfelde. 

In zijn geheel een interessante combinatie van begeleiders die mij bij dit onderzoek hebben 
ondersteund en daarvoor wil ik ze alledrie heel hartelijk bedanken ! 

Eveneens bedank ik alle ge'interviewde personen voor de vrijgemaakte tijd en informatie die 
een grote bijdrage waren voor dit onderzoek. Speciaa l bedank ik ook alle medewerkers van 
fakton voor hun commentaar, medewerking en de zeer prettige samenwerking. 

Amsterdam, mei 2005 
Evelyn Pleijte 
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Samenvatting 

Aanleiding & doelstelling 

Vernieuwing van binnensteden is erg actueel. Het zijn vaak grote projecten waar veel 
partijen bij betrokken zijn . Naast vastgoed gerelateerde ontwikkelingen krijgen de grotere 
gemeenten ook te maken met infrastructurele ontwikkelingen. zoals bijvoorbeeld de aanleg 
van de Hogesnelheidslijn . Voor het management van binnenstedelijke stationsgebieden 
worden methodieken als project- en programmamanagement toegepast. Ondanks de 
behoorlijke hoeveelheid aan beschikbare literatuur en managementmethoden verlopen 
deze ontwikkelingen in de praktijk niet altijd even soepel, zoals blijkt uit de vaak opgelopen 
vertragingen . Zijn er aspecten in de huidige project- en programmamanagementmethoden 
niet beschreven. die in de praktijk wel noodzakelijk zijn voor het managen van projecten7 
Deze aanleiding heeft geleid tot het Formuleren van de volgende doelstelling: 

Het ontwikkelen van een instrument voor het aanbrengen van verbeteringen in het 
management van het krachtenspel bij de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke 
stationsgebieden. 

De doelstell ing wordt onderzocht aan hand van een aantal deelvragen en wordt onderverdeeld 
in een theoretische en een praktische analyse. 

Theoretische analyse 

Het Kader 
De richtlijnen voor het ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals de Nora Ruimte en de Nora Mobiliteit. 
zijn beschreven om de invloed van de overheid op ontwikkelingen weer te geven. Vervolgens 
zijn de begrippen herontwikkeling. binnenstedelijk en stationsgebieden toegelicht om de 
complexiteit van het kader waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt te verduidelijken . Het begrip 
herontwikkeling geeft onder andere aan dat er rekening gehouden moet worden met de 
bestaande bebouwing. Binnenstedelijk wil zeggen dat er een hoge bebouwingsdichtheid is en 
hierdoor neemt het aantal betrokkenen toe. De aanwezigheid van een station zorgt voor de 
aanwezigheid van partijen op het gebied van infrastructuur. De combinatie van deze begrippen 
vormen voorwaarden die belangrijk zijn voor het kader van dit onderzoek, te weten : 

Vee! verschillende actoren ; 
Uiteenlopende belangen; 
Multifu nctionele vastgoedon twikkelingen; 
Bestaande stedelijke structuur; 
Hoge bebouwingsdichtheid ; 
Combinatie vastgoed & infrastructuur; 
Lange doorlooptijd . 

De betrokken actoren 
Er zijn veel actoren betrokken bij het herontwikkelen van binnenstedelijke stationsgebieden 
met alien eigen taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden . De betrokken publieke 
partijen in dit onderzoek zijn: het Rijk, de provincie en de gemeente. Deze 
overheidsdiensten zijn samen verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid gericht op het 
behartigen van het publieke belang en hebben gezien vanuit de bestuurslagen verschillende 
belangen. De private partijen hebben eigen doelstellingen. maar vormen een heterogene 
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groep op bedrijfseconomisch gebied en wat betreft de snelle beslislijnen. Voor dit 
onderzoek warden alleen professionele private partijen beschouwd, zodat de resultaten 
van dit onderzoek naar andere casussen doorgetrokken moet kunnen warden. In dit 
onderzoek zijn de volgende private partijen behandeld: projectontwikkelaars, beleggers, de 
Nederlandse Spoorwegen, won ingcorporaties en overige contractanten . 
Stationsgebieden hebben de grootste hoeveelheid betrokken actoren wat betreft de 
binnenstedelijke locaties. De kans dat de belangen van deze actoren verschillend zijn neemt 
daarmee toe en dat vergroot de complexiteit. Het is belangrijk afspraken te maken over de 
vorm van samenwerking. De samenwerkingsvormen warden per project gecreeerd, 
afhankelijk van de betrokken actoren en de grondposities. 

Relevonte monogementmethoden 
Om verbeteringen voor de managementmethoden te achterhalen, zijn de bestaande relevance 
managementmethoden ge"i"nventariseerd. Uit de huidige managementmethoden voor 
bouwkundige opgaven zijn de project- en programmamanagementmethoden geselecteerd als 
uitgangspunt voor dit onderzoek. Er is een aantal kritische kanttekeningen geplaatst over de 
volledigheid van deze methoden voor het managen van complexe projecten, omdat bleek dat 
er nog meer aspecten zijn die aansturing nodig hebben. Het bestaande ESH-model (Evenwicht, 
Samenhang en Heterogeniteit) is daarbij naar voren gekomen, omdat uit analyse blijkt dat dit 
model nieuwe inzichten geeft voor de inrichting van organisaties. Het ESH-model omvat de 
volgende variabelen: strategie, structuur, systemen, cultuur, managementstijl en personeel. 
Deze variabelen bieden de mogelijkheid de verbeteringen naast het huidige project- en 
programmamanagement aan op te hangen. Hiermee wordt het theoretische deel van dit 
onderzoek afgesloten. 

Praktijkanalyse 

Onderzoeksinstrument 
Na de theoretische benadering voor het managen van de herontwikkelingen van complexe 
binnenstedelijke stationsgebieden is de praktijk geanalyseerd. Met behulp van artikelen en 
proefinterviews is er een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk, om het onderzoek 
toe te spitsen op de werkelijke knelpunten uit de praktijk. Na rubricering van deze 
resultaten uit de proefinterviews en artikelen bleken veel resultaten onder de variabelen van 
het ESH-model te passen. Aangezien het ESH-model een organisatie-inrichtingsmodel is , 
bieden deze variabelen een verdiepingsslag voor de ·o· van GOTIK binnen het projectmatig 
werken. De koppeling tussen beide methoden leidt aan de hand van de rubriceringsmatrix 
tot de opzet van een interviewprotocol, dat als onderzoeksinstrument voor een 
praktijkcasus is toegepast. 

Cosus I: Den Hoag Nieuw Centrool 
Er is een aantal selectiecriteria opgesteld voor het onderzoeken van een praktijkcasus. Deze 
selectiecriteria zijn onder andere: een bestaande binnenstedelijke locatie, vele betrokken 
actoren (Rijk, gemeente, NS en marktpartijen), ontwikkeling in een gevorderd stadium 
(schetsontwerp of verder), verschillende deelgebieden en de beschikbaarheid van 
informatie. Met behulp van deze selectiecriteria is de casus Den Haag Nieuw Centraal 
gekozen tot onderzoekscasus. Aan de hand van het interviewprotocol zijn interviews 
gehouden met personen van de verschillende betrokken actoren uit deze casus. De 
resu ltaten uit de interviews zijn gerubriceerd tot een aanta l thema's. 
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Er zijn 25 thema·s voor verbetering geformuleerd in de casus Den Haag Nieuw Centraal. 
Aangezien het onderzoek zich richt op het krachtenspel tussen de verschillende actoren zijn 
de resultaten geanalyseerd op ketenniveau en niet op de individuele resultaten . De 
verbeterpunten bestaan o.a. uit bestaande sturingselementen die niet (juist) warden 
toegepast, ook komen er thema's naar voren die relatief nieuw zijn binnen project- en 
programmamanagement, deze thema's passen onder de variabelen van het ESH-model. 

Casus II: Stationsgebied Utrecht 
Om de validiteit van deze 2 5 thema·s te toetsen, zijn de resultaten voorgelegd aan 
betrokkenen uit een tweede casus. het Stationsgebied Utrecht. In deze casus zijn de 
thema's bevestigd en blijkt er geen aanvullingen nodig op de geformuleerde thema's. 

Resultaten 
Vervolgens zijn de overzichten van de verbeterpunten van de casus DHNC met de casus SU 
vergeleken . Daaruit bleek dat zeven thema's in beide casussen een hoge verbeterprioriteit 
hebben en kan er met enige zekerheid aangenomen warden dat deze zeven thema's 
speciale aandacht behoeven in complexe binnenstedelijke stationsgebieden. Deze zeven 
overeenkomstige thema's (in willekeurige volgorde) zijn : 

Het opzetten van programmamanagement; 
lnformatie uitwisseling en beheer; 
Structuur zoals taken , verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
Personeel, bepaalde type mensen per projectfase; 
Systemen wat betreft procedures etc. ; 
De gehanteerde managementstijl ; 
Strategie betreffende empathie voor de andere partij . 

Het instrument 
De resultaten uit de praktijkcasussen zijn gebruikt bij het opstellen van een instrument. Het 
instrument is uitgewerkt tot een bord met kaartspel, waarmee de verbeterpunten voor het 
managen van het krachtenspel bij complexe binnenstedelijke stationsgebieden kan warden 
aangegeven . De themakaarten moeten neergelegd warden in een van de vier kwadranten 
van het bord. Allereerst is dat afhankelijk van de verbeterprioriteit van het thema, ten 
tweede heeft dit te maken met het Feit of het thema valt binnen projectmatig werken & 
programmamanagement 6f binnen de variabelen van het ESH-model. De verbeterpunten 
lijken mogelijk open deuren, toch zijn het juist deze valkuilen die in de huidige 
ontwikkelingen een rol spelen. gezien de resultaten. 

Conclusie 

Aan de doelstelling in dit onderzoek is voldaan . Het formuleren van de 2 5 thema's maken 
de verbeterpunten voor het managen van het krachtenspel bij complexe binnenstedelijke 
stationsgebieden inzichtelijk. Het plaatsen van deze verbeterpunten in vier verschillende 
kwadranten van een matrix. zorgt ervoor dat de verbeteringen overzichtelijk warden 
weergegeven. Het omzetten van deze verbeterpunten in een dynamisch kaartspel maakt 
dat het instrument toegepast kan warden in andere vergelijkbare casussen. 
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lnleiding 
1 .1 Aanleiding 

"Extreme makeover - Stede/Jjke vernieuwing uit de startblokken" 
[Property NL. mei 200Li ] 

"Het spel van binnenstedelijke herontwikkeling kan niet zonder regie" 
[KEI-Kenniscentrum. mei 200Li [ 

"Het geheim van succes: gebiedsontwikkeling van stations" 
[Boss Magazine. jul i 2003] 

Zoals de koppen hierboven weergeven is vernieuwing van binnensteden behoorlijk actueel. 
Vaak zijn het grate en uitdagende projecten die niet zonder problemen of vertragingen 
verlopen. In de stedelijke ontwikkeling vindt een verschuiving plaats van solitaire 
vastgoedprojecten naar complexe binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Er zijn 
verschillende redenen voor deze verschuiving te noemen. 

Allereerst is het ontwikkelen op uitleglocaties ('bouwen in het weiland') steeds minder 
mogelijk. Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) 
heeft beperkt geconcentreerde nieuwbouwlocaties aangewezen, de zogenaamde VINEX
locaties 1• Zo zorgt het ministerie ervoor dat de open ruimte in Nederland niet wordt aangetast 
en dat de mobiliteit minder hard groeit. Het gevolg hiervan is verdichting2 van de 
binnensteden. 
T evens zijn de binnensteden toe aan een metamorfose. Binnensteden zijn vaak verouderd en 
de bereikbaarheid en veiligheid voldoen niet meer aan de eisen van nu, laat staan de 
toekomst. Desondanks heeft de binnenstad een enorme aantrekkingskracht3 op mensen. 
Hiermee neemt de vraag naar een aantrekkel ijke woon-, werk- en verblijfplaats in de 
binnenstad toe. Oak de gemeentelijke overheden hechten veel belang aan hun binnenstad en 
stimuleren deze herontwikkelingen. 
Naast bovenstaande vastgoedgerelateerde ontwikkelingen krijgen grotere gemeenten te 
maken met grate infrastructurele ontwikkelingen. De aanleg van bijvoorbeeld de HSL 
(Hogesnelheidslijn) leidt tot een enorme toename van reizigers en dat stimuleert de 
(her)ontwikkelingen van bepaalde stations en het omliggende gebieden. 

Bij de herontwikkeling van binnensteden en de bijkomende stationsprojecten zijn vele actoren 
betrokken, zowel publiek als privaat. ledere actor heeft een eigen rol met bijbehorende 
doelstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door de betrokkenheid van veel 
verschillende actoren zijn er diverse belangen die gecombineerd moeten warden binnen een 
herontwikkelingsgebied. Deze multifunctionele gebiedsontwikkelingen met veel betrokken 
actoren zijn zeer complex om te managen. 

' Vierde Nata Ruimtelijke Ordening Extra. 1993. 
' VROM. Noto 'Mensen. Wensen. Wonen' - Wonen in de 2 lste eeuw. november 2000 . 
' Artikel Rooilijn - Binnenstedelijke herontwikkeling - 1997 nr. 3. 
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Voor het managen van stationsgebieden warden methodieken als project- en 
programmamanagement toegepast. Deze methoden schieten te kart gezien de toenemende 

"Ondanks een geweldige hoeveelheid aan literatuur en tientallen jaren 
verzamelde inzichten. is het succes van projecten nag steeds met 
gegarandeerd. Dit komt door de overheersende instrumentele benadering 
van projectmatig werken. moor de laatste tijd groeit het inzicht dot het bij 
succes in projecten draait om de wijze waarop mensen met elkaar 
omgaan. De aandacht verschuift van management naar leiderschap·. 

[T. van Aken. Manager & Literatuur. mei 2003 ] 

complexiteit bij de binnen
stedelijke stationsgebieden. 
Dit wordt vaak ge'illustreerd 
door de mate waarin 
projecten tegenwoordig 
vertraging oplopen. 

In verschillende vakliteratuur4 en media komt naar voren dat een groat aantal projecten op dit 
moment vast zit of vertraging oploopt door a.a. toenemende complexiteit en de 
betrokkenheid van de verschillende belangen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor 
gebiedsontwikkelingen. Er is meer nodig naast de bestaande managementmethoden om 
complexe bouwkundige projecten te managen. 

De managementmethoden 
binnen bouwkunde bieden hier 
onvoldoende handvaten voor. 
Er moet gekeken warden naar 
andere invalhoeken die oak van 

"De rol van de projectmanager heeft toegevoegde waarde als er 
naast technisch inhoudelijke kennis oak inzicht is in de rol van de 
verschillende betrokkenen en verwachtingspatronen van partijen" 

[BOSS Magazine, februari 2004] 

invloed zijn op het management van complexe projecten. Door het verbeteren van de 
huidige sturingselementen zullen complexe binnenstedelijke stationsgebieden naar 
verwachting beter te managen zijn . 

1 .2 Probleemschets 
Om ontwikkelingen te sturen warden a.a. · project- en programmamanagementmethoden 
ingezet. Door de toepassing hiervan wordt een project doelgericht opgezet. beheerst en 
gerealiseerd5

• De onderlinge relatie tussen (deel)projecten wordt op 
programmamanagementniveau geregeld. Echter projecten warden steeds complexer en de 
voortgang van ontwikkelingen verloopt niet altijd even vloeiend. De bestaande project- en 
programmamanagementmethoden omvatten blijkbaar niet meer alle sturingselementen die 
een complex project tegenwoordig nodig heeft. Er is meer sturing nodig. Zijn bepaalde 
aspecten binnen het huidige project- en programmamanagement wel voldoende uitgewerkt 
of hebben deze aanvul ling nodig7 Welke sturingselementen vallen buiten het kader van het 
bestaande project- en programmamanagement. maar zijn wel nodig in de praktijk7 

Een onderzoek naar de huidige project- en programmamanagementmethoden voor de 
herontwikkeling van complexe binnenstedelijke stationsgebieden biedt inzicht in de 
benodigde verbeteringen voor deze methoden. Aan de hand van de resultaten van dit 
onderzoek kan het management in complexe binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten 
verbeterd warden. 

' Rompelberg L. (mei 2004 ), Het spel van binnenstedelijke herontwikkeling kon niet zonder regie, KEl-kenniscentrum. 
' Ten Gevers en Tjerk Zijlstra (2001 ), Praktisch Projectmonogement 7, Academic Service, Schoonhoven 
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1.3 Probleemstelling 

Welke verbeteringen zijn er aan te brengen in het bestaande project- en 
programmamanagement voor het managen van herontwikkelingen in complexe 
binnenstedelijke stationsgebieden 7 

1 .4 Deelvragen 
Om de probleemstelling te kunnen onderzoeken is een aantal deelvragen geformuleerd. 
opgesplitst in een theoretische en een praktische analyse. Aan de hand van deze 
deelvragen is de hoofdstukindeling van dit rapport opgezet. In het laatste deel, de 
conclusies en aanbevelingen. wordt antwoord gegeven op de hieronder voorgelegde 
deelvragen. 

Theoretische analyse 
► Wat is het kader waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt7 Wat wordt er verstaan 

onder herontwikkelingen in complexe binnenstedelijke stationsgebieden7 
► Welke publieke en private actoren zijn betrokken bij de herontwikkeling van 

complexe binnenstedelijke stationsgebieden? Wat zijn de verschillende taken. 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze actoren? Welke 
samenwerkingsvormen zijn er tussen deze actoren mogelijk7 

► Welke managementmethoden voor bouwkundige projecten warden in de huidige 
literatuur beschreven7 Welke managementmethoden uit andere disciplines kunnen 
toegepast warden bij het managen van complexe binnenstedelijke 
heron twikkel ingsprojecten 7 

Praktijkanalyse 
► Hoe wordt de toepassing van project- en programmamanagement in de praktijk 

ervaren7 Welke thema's buiten deze managementmethoden zijn van belang voor 
het managen van het krachtenspel tussen actoren bij complexe binnenstedelijke 
stationsgebieden7 Met welk onderzoeksinstrument kunnen verbeteringen voor het 
krachtenspel in de praktijk warden geanalyseerd7 

► Welke praktijkcasus is geschikt voor toepassing van het onderzoeksinstrument? 
Wat zijn de resultaten van de toepassing van het onderzoeksinstrument in een 
andere praktijkcasus7 

► Hoe kunnen de resultaten uit de praktijkcasus gerubriceerd warden tot 
verbeteringen voor het management van het krachtenspel7 Hoe kunnen de 
verbeteringen verwerkt warden tot een overzichtelijk geheel7 Wat is de validiteit 
van deze resultaten7 Hoe kunnen de verbeteringen omgezet warden in een 
bruikbaar instrument voor andere praktijkcasussen7 

Conclusies en aanbevelingen 
► Welke conclusies kunnen er getrokken warden naar aanleiding van de deelvragen 

van dit onderzoek? Wat zijn de aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de 
toepassing van het instrument? 
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1.5 Doelstelling 

Het ontwikkelen van een instrument voor het aanbrengen van verbeteringen in het 
management van het krachtenspel bij de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke 
stationsgebieden . 

1 .6 Onderzoeksopzet 
De schematische onderzoeksopzet wordt hier nader toegelicht. 

Uit een breed omschreven probleemschets is een doelstelling geformuleerd, die 
aanleiding geeft om een theoretische analyse uit te voeren. Binnen deze theoretische 
analyse warden strak opgestelde kaders onderzocht. Allereerst wordt het begrip 
herontwikkelingen in binnenstedelijke stationsgebieden toegelicht, daaruit voortvloeiend 
kunnen de betrokken actoren binnen dit kader afgebakend warden. Vervolgens wordt er 
beschreven welke managementmethoden er toegepast kunnen warden. 

Dit kader leidt tot het ontwikkelen van een instrument waarmee praktijksituaties 
onderzocht kunnen warden. Vanuit de theoretische analyse wordt een link te gelegd met 
de praktijk. Het onderzoeksinstrumen t dat hieruit voortkomt, kan warden toegepast op 
casus I om de doelstelling te bereiken . Deze resultaten warden ter validiteitstoets 
voorgelegd in een tweede casus , zodat aan de hand van deze toets de resultaten 
aangepast kunnen warden. Deze resu ltaten warden gebruikt voor het opstellen van een 
instrument. 

Het instrument heeft een theoretische basis, die aangevuld wordt met resultaten uit de 
prakti jkanalyses. Vervolgens kunnen conclusies en aanbevelingen warden gedaan over het 
onderzoek en de toepassing van het instrument. 

5 



Krachtenspel in een Kaa rtspel 

Probleemschets 
(Hl ) 

,------------------
' I V 

V'I 
>, 

------- ----------------- : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"iii 
C 
Ill 

V 
.c 
u 
V'I 

-~ 
0 
V 
.c 

Herontwikkeling 
binnenstedelijke 
sta tionsgebieden 

(H2) 

Betrokken 
actoren 

(H3 ) 

I I- --------~------ --------------

Relevante 
management 

technieken 
(Hli ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-------------r---------------
I 

---- ------, ------------------- I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

,_ --- - --------- - - -

Onderzoeksinstrumen t 
ontwikkeling 

(HS) 

Analyse casus I: 
(H6) 

Conclusies & 
aanbevelingen 

(H8) 

Analyse casus 11 : 
(H7) 

6 

I 



Krachtenspel in een Kaartspel 

1. 7 Verantwoord ing onderzoeksrichting 
Binnen de breedte van de afstudeerrichting Real Estate Management & Development5 kan 
een afstudeerthema gekozen warden aansluitend op de persoonlijke interesse, maar er 
moet een evenwichtige afweging gemaakt warden tussen de volgende invalshoeken : 
bouwkundig, technisch , economisch, bedrijfskundig. 

De gegeven probleemschets komt voort uit eigen interesse en de wens specifieke kennis 
op te doen in de richting van projectmanagement. Praktijkervaring opgedaan bij het bedrijf 
fakton in het regisseren van (vastgelopen) complexe stationsprojecten heeft er toe 
bijgedragen eigen ideeen en interesses te concretiseren in de vorm van dit onderzoek dat 
door fakton 7 ondersteund wordt. 

Di t onderzoek betreft complexe vastgoedontwikkelingen waarbij voornamelijk vastgoed 
actoren betrokken zijn. De ontwikkeling van vastgoed heeft een multidisciplinair karakter 
omdat er veel verschillende disciplines bij betrokken zijn. Naast bouwkundige opgaven 
hebben dergelijke ontwikkelingen ook te maken met managementopgaven. Deze 
managementaspecten kunnen puur bouwkundig zijn (zoals : tijd, geld, kwaliteit) maar ook 
de bedrijfskundige invalshoek (zoals: managementstijl, leiderschap) kan mogelijk de 
sturing van de ontwikkelingen verbeteren . 

In dit onderzoek warden verschillende invalshoeken in complexe projecten gecombineerd, 
om verbeteringen aan te kunnen brengen in de huidige project- en 
programmamanagementmethoden. Vandaar dat in dit onderzoek ook 
managementaspecten uit de bedrijfskundige invalshoek meegenomen warden naast de 
managementmethoden voor bouwkundige projecten. Deze discipline is verbonden met 
het vakgebied van de leerstoel vastgoedbeheer en vanuit dat oogpunt een gelegitimeerde 
verrijking voor dit vakgebied. · 

6 www.bwk.tue.nl 
7 

Voor meer informatie zie: www.fakton.nl 

7 
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1 .8 Leeswijzer 
Dit afstudeerrapport bevat een theoretische ana lyse en een praktijkana lyse gevolgd door 
conclusies en aanbevelingen . De hoofdstukken 2. 3 en 4 omvatten de theoretische 
analyse en in hoofdstuk 5, 6 en 7 warden verschillende praktijksituaties geanalyseerd, 
gevolgd door hoofdstuk 8 met de conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 2 wordt het kader van dit onderzoek neergezet en afgebakend. Daarvoor 
warden de beleidskaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen beschreven en warden de 
begrippen herontwikkeling, complex, binnenstedelijk en stationslocaties gedefinieerd. 

Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende actoren die betrokken zijn in de in hoofdstuk 2 
beschreven projectkaders. De taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
publieke en private actoren komen aan bod en de verschillende samenwerkingsvormen 
warden beschreven . 

Vervolgens warden in hoofdstuk 4 de relevante managementmethoden beschreven. De 
huidige managementmethoden die in bouwkundige ontwikkelingen warden toegepast 
warden met elkaar vergeleken en de verschil len geanalyseerd. Daarna warden 
aanvul lingen gezocht voor deze methoden met behulp van managementmethoden uit de 
bedrijfskundige invalshoek. 

Voor het onderzoeken van de praktijk wordt in hoofdstuk 5 een onderzoeksinstrument 
on twikkeld . Al s input voor dit instrument warden relevante artikelen geselecteerd en 
warden er proefinterviews met praktijkdeskundigen gehouden. Aan de hand van de deze 
gegevens wordt de inhoud van het onderzoeksinstrument bepaald. 

In hoofdstuk 6 warden er selectiecriteria opgesteld, waar de te onderzoeken casus aan 
moet voldoen. Na selectie van een passende praktijkcasus warden de betrokken actoren 
aan de vragen uit het onderzoeksinstrument onderworpen en warden de resu ltaten 
verwerkt. 

Daarna warden hoofdstuk 7 de resu ltaten uit de interviews gerubriceerd in verschillende 
thema's. Vervolgens warden deze thema's ter validiteitstoets voorgelegd aan actoren in 
een tweede casus. Na deze toets warden de thema's omgezet in een instrument met een 
praktische toepassing. 

In hoofdstuk 8 word t antwoord gegeven op alle onderzoeksvragen. de meerwaarde van 
het onderzoek wordt toegelicht en er warden aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek en de toepassing van het instrument. 

8 
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2 Herontwikkeling van complexe 
binnenstedelijke stationsgebieden 

2 .1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het kader van het onderzoek neergezet. Eerst wordt het ruimtelijke 
ordeningsbeleid van de overheid beschreven, waar rekening mee gehouden dient te 
worden. Dit zijn tevens mogelijke aanleidingen (geweest) voor de start van 
herontwikkelingen van binnensteden en stationslocaties. Vervolgens worden de begrippen 
herontwikkeling, complex, binnenstedelijk en stationsgebieden toegelicht en worden er 
verbanden gelegd. Tot slot een opsomming van de belangrijkste voorwaarden voor de 
complexiteit van de herontwikkel ing in binnenstedelijke stationsgebieden . 

2 .2 Beleidskaders ruimtelijke ontwikkelingen 
Maatschappelijke eisen, wensen en behoeften veranderen. Hierdoor is aanpassing v\an de 
gebouwde omgeving en de ruimtelijke structuur noodzakelijk. De veranderende 
ruimtebehoefte is vooral zichtbaar in aanpassingen van stedelijke gebieden en dit kan op 
verschillende niveaus plaatsvinden. Zoals het herstructureren van bijvoorbeeld naoorlogse 
wijken, winkelcentra, woongebieden en stadsdeelcentra. Het volledige vernieuwen van 
bijvoorbeeld voormalige havengebieden of oude bedrijventerreinen. Het aanpassen van 
functies in bestaande gebieden of het verdichten van bestaande gebieden. 
Al deze aanpassingen in de ruimtelijke structuur vergen organisatie. Hoe de stedelijke 
gebieden er nu en in de toekomst uitzien, wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Zowel het 
Rijk, provincies als gemeenten maken deze plannen. De wijze waarop deze tot stand komen 
en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)8. Deze wet 
bepaalt taken van de overheid en rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 

De definitie van Ruimtelijke Ontwikkeling van VROM9 luidt als volgt: "Ruimtelijke 
Ontwikkelingen omvatten het geheel van publieke en private interventies in het fysieke domein 
- planvorming daarbij inbegrepen - dot gericht is op de daadwerkelijke realisatie van 
ruimteliJke kwaliteit. in samenspraak met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties 
en veelal in samenwerking met marktpartijen". 

Keeris10 omschrijft de ruimtelijke ordening als: "Het betreft het geheel aan beleid, wetten. 
regelgeving en gebruiken ten aanzien van de ordening, bestemming, inrichting en het gebruik 
van de bodem en de ruimte " en deze laatste definitie is van toepassing in dit onderzoek. 

Een aantal beleidskaders zijn van grote invloed op de ruimtelijke ordening en worden daarom 
hieronder kort toegelicht, te weten: 

1. Nota Ruimte (korte samenvatting) 
2. Nota Mobiliteit (korte samenvatting) 
3. Europese invloeden (belangrijkste invloeden) 

' www.vrom.nl 
' Vrom- raad advies 039, 1 5 april 2004, Gereectschop voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. 
'° Keeris W.G. (2001 ), Vostgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
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Ad. 1 Nata Ruimte 
De Nata Ruimte 11 bevat het nieuwe ruimtelijke beleid van het Rijk, waarmee het kabinet de 
principes van de ruimtelijke inrichting van Nederland vastlegt. Dit document is verschenen in 
april 200Li met als titel "Ruimte voor ontwikkeling". Het betreft de verschillende 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030, onder het 
motto van het kabinet: 'decentraa l wat kan , en cen traal wat moet'. Met doelen als: 

Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
Barging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimteli jke waarden; 
Barging van de veiligheid. 

Achterliggende gedacht hiervan is mede dat provincies en gemeenten een actievere rol 
krijgen, hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 3.2.2 en 3.2 .3. 

Vastgoedmarkt (23-03-05): Kamer stelt Nota Ruimte vast 
Met vertraging heeft de Kamer de ruimtel ijke plannen van het kabinet met een flink aantal wijzigingen 
goedgekeurd. Aanvankelijk dienden de Kamerleden ruim honderd moties in. Daarvan bleven er 67 over. Nadat 
het kabinet de Nota Ruimte eind april vorig jaar vaststelde, heeft de Kamer bijna een jaar gedaan over de 
behandeling. 

De Nata Ruimte biedt niet alleen kaders maar stimuleert ook de ruimtelijke ontwikkeling 
met behulp van ontwikkelingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie 12 is de aanduiding voor 
een nieuwe aanpak van het ruimte lijk beleid, voor het realiseren van complexe en 
uiteenlopende ruimtelijke opgaven door publieke en priva te partijen gezamenlijk. Zoals het 
ontwikkelen van multifunctionele projecten, waarbij onder andere overheden, burgers en 
marktpartijen gezamenlijk tot een gebiedsgerichte visievorming en beleidsuitvoering 
komen. Deze gezamenlijke aanpak komt voort uit het Feit dat de door een overheidsdienst 
eenzijdig opgestelde plannen vaak niet afdoende realiseerbaar zijn in de markt. Een 
gezamenlijke aanpak voor het opstel len van de plannen creeert een breder draagvlak, dit 
verbetert de haalbaarheid en optimaliseert een project. 
Deze gezamenlijke aanpak is nodig omdat de samenleving verandert en dat heeft te 
ma ken met de onderstaande aspecten 13

. 

De mondigheid van de burger is toegenomen, de beschikbaarheid van informatie 
is toegenomen en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn verbeterd; 
De emancipatie van partJ/en in het krachtenspel van de ruimtelijke orden ing is 
toegenomen. De partijen zijn grater geworden, hebben hun eigen posities 
verworven en er moet vaker steviger met elkaar warden samengewerkt; 
De posities op de grondmarkt zijn sterk veranderd , de overheid bezit niet meer de 
gronden die ze wil ontwikkelen. lnstitutionele beleggers, projectontwikkelaars en 
ontwikkelende aannemers hebben gronden vaak in handen, daarom is versterking 
van procesgerichtheid van de overheidsplanning en duidelijkheid omtrent posities; 
Ruimtelijke ordening vindt steeds meer plaats in een subsidiearme context. Het 
huidige economische klimaat en het Financieel-economisch beleid versterken die 
tendens en maken ruimtelijke projecten in toenemende mate afhankelijk van 
private geldstromen. 

11 www2 .vrom.nl / notaruimte 
" Vrom-raad advies 039. 15 april 2004, Gereedschop voor ruimtelijke ontwikketingspolitiek 
" Vrom-raad advies 039, 15 april 2004. Gereedschop voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek 
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In een artikel van Property NL Researchquarterly 14 wordt de term ontwikkelingsplanologie 
besproken . "Is ontwikkelingsplanologie nieuw? Gezamenlijk ontwikkelen wordt toch al heel 
long gedaan?". Als uitgangspunt voor deze discussie wordt de omschrijving van 
ontwikkelingsplanologie uit de presentatie door het ministerie van VROM 15 aangehouden. 
Daarin worden de volgende kenmerken genoemd voor ontwikkelingsplanologie: 

1. Gebiedsontwikkeling: 
2. Complementaire partijen : 
3. Nastreven kwaliteitsslag: 
Li. Financiering en uitvoering van een projectenenvelop. 

In het artikel van Researchquarterly wordt aangegeven dat nieuw in deze omschrijving van 
ontwikkelingsplanologie de combinatie van deze kenmerken en de intensiteit ervan is. Dit 
leidt tot schaalvergroting en complexiteit van ontwikkelingsprojecten. Steeds meer 
combinaties van functies worden gerealiseerd en binnen deze functies neemt de 
differentiatie steeds verder toe. Het aantal en de omvang van de ontwikkelingsprojecten 
in combinatie met de inhoudelijke ambities neemt toe en dat zorgt voor meer 
complexiteit. De vastgoedmarkt is verder aan het professionaliseren en dat lijkt een 
rechtvaardiging voor de ge'introduceerde term ontwikkelingsplanologie. 

De Nota Ruimte is samengesteld uit afzonderlijke nota's met verschillende onderdelen 
voor het ruimtelijk beleid. De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke plannen zoals 
eerder in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening opgenomen , maar ook plannen 
uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en de nieuwe Nota Mobiliteit16

. 

Ad. 2 Nota Mobiliteit 
De Nota Mobiliteit11 geeft de visie van het kabinet op het volledige verkeer en vervoersbeleid 
tot 2020, waarbij op strategisch niveau wordt aangegeven wat het kabinet wil en kan op het 
terrein van verkeer en vervoer. Uitgangspunt daarbij is het bieden van bereikbaarheid van deur 
tot deur binnen de randvoorwaarden van veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Echter 
de ruimtelijke aspecten van het verkeers- en 
vervoersbeleid worden opgenomen in de Nota 
Ruimte. 
Een onderdeel van de Nota Mobiliteit is de 
aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) en dat 
heeft betrekking op dit onderzoek. Nederland 
wordt in 2006 aangesloten op het Europese 
net van hogesnelheidslijnen en daardoor zal de 
bereikbaarheid en het aantal re1z1gers 
toenemen. De aanleg van de HSL heeft ervoor 
gezorgd dat de stations waar deze trein stopt 
benoemd zi jn tot zogenaamde Nieuwe 
Sleutelprojecten 18 (NSP). Deze ontwikkelingen 
zijn integrale stedenbouwkundige projecten op 

Doelen van het Rijk met de NSP: 
Een hoogwaardige bereikbaarheid 
rea liseren : 
De kwaliteit, leefbaarheid en socia le 
veiligheid van steden versterken door 
intensivering en functiemening en de 
bouw van woningen voor midden en 

hogere inkomens. lnvesteringen in de 
HSL en het commerciele vastgoed 
moeten hun weerslag hebben op 
stedelijke vernieuw ing, intensief 
ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit; 
Een krachtige impuls geven aan de 
(inter)nationale concurrentiepositie. 

" Property NL Researchquarterly. Artikel : Grondbeleid en ontw1kkelingsplonologie. maart 2004. Tejo Split. Universiteit Utrecht 
" Ministerie van VROM. presentatie Ontwikkelingsplanologie, 2 april 2003, "ft tokes two to tango" 
" www.vananaarbeter.nl 
17 www.vrom.nl 
18 VROM, Nieuwe Sleu telprojecten in aantocht. voorrgangsrapportage december 2003 
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en rond de stations van de hogesnelheidstrein. De stations die de HSL aandoet zijn: 
Amsterdam-Zuid/WTC (Zuidas). Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, 
Arnhem en Breda. Voor meer informatie over NSP, zie bij lage I. 

Deze economische 'boost' is een stimulans voor de herontwikkeling van de stations en 
sta tionsomgevingen. Bij een dergelijke combinatie van vastgoed en infrastructuur in projecten 
is er ook sprake van een toename van het aantal betrokken actoren ten opzichte van pure 
vastgoedontwikkelingen. Zo zijn er verschillende bedrijfsonderdelen van de NS betrokken als 
ook departementen van het Rijk die zeggenschap hebben over de infrastructuur (zie paragraaf 
3.2.1 ). De combinatie van de vastgoedontwikkeling en infrastructuur is essentieel voor dit 
onderzoek wat betreft de afbakening: de binnenstedelijke stationsgebieden. 

Naast de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit zijn er nog vele andere nota's, die uitleg geven 
over mogelijke aanleidingen om tot de herontwikkeling van binnensteden en stations over te 
gaan. Enkele van deze nota's zijn nader toegelicht in bijlage II. 

Ad. 3 Europese invloeden 
De ruimtelijke ordening heeft niet alleen een binnenlandse maar ook een buitenlandse 
dimensie. Met de hieronder beknopt weergegeven regelgeving en beleid op Europees 
niveau dient rekening gehouden te worden m.b.t. het onderwerp van dit onderzoek. 
Het beleid gericht op Nederland dient te passen binnen de gezamenlijke visie op de 
ontwikkeling van het grondgebied van de Europese Unie (EU), zoals dat gepresenteerd is 
in het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP). Dit beleid is nog niet 
bindend, maar ieder land zal zich er wel aan committeren voor wat betreft de 
beleidsbepalingen voor de eigen ruimtelijke ordening. 
Keeris 19 noemt drie fundamentele doelstellingen van het Europese beleid die in gelijke 
mate dienen te worden gediend, te weten: 

Economische en sociale cohesie: 
lnstandhouding en beheer van de natuurlijke hulpbronnen: 
Een meer evenwichtiger concurrentievermogen van de Europese ruimte. 

Ook grote infrastructurele ingrepen die de afgelopen periode hebben plaats gevonden, 
worden gemotiveerd vanuit de internationale economie. Voorbeelden zijn: RandstadRail, 
Noord-zuid-metrolijn in Amsterdam, de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn (HSL). 
Voor wat betreft de aanbestedingen voor diensten en werken gelden in Europa20 

versch illende regels. Onder werken vallen infrastructuurprojecten en kunstwerken. Deze 
werken dienen boven een bedrag van € 5,9 mln.2 1 Europees aanbesteed te worden. Wat 
betreft de diensten, zoals bouwkundige diensten, reparatie- en onderhoudsdiensten en 
diensten juridisch van aard, ligt de drempel lager. Hiervoor geldt dat diensten met een 
waarde van€ 236.945 of meer Europees aanbesteed dienen te worden. Voor diensten 
die niet binnen deze richtlijnen vallen geldt wel de verplichting om deze transparant aan te 
besteden . Tot zover de Europese invloeden op het ruimtelijke ordeningsbeleid, nadere 
uitwerking is in voor dit onderzoek niet van belang. 

" Keeris W.G. (2001 ), Vostgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
'

0 www.egadvies .nl / Eu ropeesaan besteden .h tm 
" www.egadvies.nl / Drempels.htm 
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2.3 Begrippen voor het onderzoek nader omschreven 

2.3.1 Herontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling kan verschillende vormen aannemen. deze worden hier beschreven: 

Ontwikkeling op uitleglocaties. Op deze locaties is geen bestaande stedelijke structuur 
waar rekening mee gehouden dient te worden. Bijvoorbeelden zijn de VINEX-locaties 
zoals Uburg te Amsterdam en Leidsche Rijn te Utrecht etc. 
Bij vol/ed,ge vernieuwing ondergaan bestaande terreinen een totale vernieuwing. De 
oude objecten worden geheel gesloopt en vervangen door nieuwe objecten met een 
nieuwe functie. Een voorbeeld hiervan is het voormalige haventerrein op de Kop van 
Zuid in Rotterdam. Dit terrein heeft een totale vernieuwing heeft ondergaan en hier 
zijn nu verschillende functies zoals woningen. kantoren en leisure gerealiseerd. 
Herstructurering is een vorm waarbij een gebied wordt aangepast. maar de functie en 
bestemming niet veranderen. Dit zijn voornamelijk wijkontwikkelingen, zoals 
naoorlogse woonwijken of stadsdeelcentra. 
Herontwikkeling vindt plaats in bestaand stedelijk gebied waarbij functie en 
bestemming veranderen. Zoals stationslocaties en centrumgebieden. 

De laatste vorm heeft betrekking op dit onderzoek, maar hoe kan herontwikkeling 
gedefinieerd warden voor dit onderzoek? 

De definitie van herontwikkeling volgens Keeris22 luidt als volgt: " De algemeen gehanteerde 
benaming voor het geheel aan activiteiten met betrekking tot zodanige ingnjpende 
aanpassingen naar de eisen van de tijd van het prestatieniveau van een bestaand 
vastgoedobject op organisatorisch. financieel. architectonisch. bouwkund,g en 
installatietechnisch niveau dot daardoor - en mede ten gevolge van een Wij'ziging van de 
oorspronkelijke functionele bestemming- voldaan kan warden aan een nieuwe (potentiele) 
doelgroep(en). don we! invulling gegeven kan warden aan een (eventueel) toegekende 
maatschappelijke functie. waardoor het object vervolgens geclassificeerd dient te warden in 
een andere (beleggings)categorie" . 

De volgende omschrijving is van Tommel 23
: "Herontwikkelingen in stedelijk gebied Zlj·n de 

inspanningen tot verbetering van de leefbaarheid en ve,Jigheid: bevordering van een duurzame 
ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit: versterking van het economisch 
draagvlak: bevordering van de sociale 
samenhang: verbetering van de 
bereikbaarheid: verhoging van kwaliteit van 
de openbare ruimte of structurele 
kwaliteitsverhoging van stedelijk gebied'. 

Herontwikkeling. vrij naar P. van Bosse. fakton (200Li): 
"Het slopen danwel renoveren van bestoande voorraad 
zodat nieuwbouw danwel aanpassing van bestaande 
voorroad moqeliik wordt vaoreen andere functie". 

Met behulp van bovenstaande definities kan voor dit onderzoek het begrip herontwikkeling 
gedefinieerd warden. "Herontwikkeling is een vorm van gebiedsontwikkeling in bestaand 
stedelijk gebied om een kwaliteitsverhoging te realiseren, waarbij de bestemming 
verandert, rekening houdend met de bestaande omgeving en de betrokken actoren". 
Herontwikkeling is een interessante binnenstedelijke ontwikkelingsvorm. die gecombineerd 
met de hieronder toegelichte aspecten een complexe situatie betreft. 

" Keeris W.G. (200 1 ). Vastgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
" VROM. (199 7). Nata stedelijke vernieuwing. Ministerie van VROM: Den Haag. 
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2.3.2 Binnenstedelijk 
Binnenstedelijk heeft betrekking op een locatie in een grate stad - behorende tot de 
dertig grootste steden van Nederland (G30}24- met bestaande bebouwing en een hoge 
bebouwingsdichtheid. In geval van woningbouw wordt gesproken over een dichtheid van 
meer dan 60 woningen per ha, meestal in gestapelde vorm. Binnenstedelijke locaties 
bevinden zich altijd binnen de grenzen van de bebouwde kom en warden aan alle zijden 
omsloten door bestaande bebouwing. Hierdoor is samenwerking met en tussen de 
diverse betrokken actoren onafwendbaar voor de ontwikkeling van een binnenstedelijke 
locatie. Voorbeelden van binnenstedelijke locaties zijn hieronder weergegeven . 

Binnenstedelijke locaties Voorbeelden 

Stationslocaties Utrecht CS 
Rotterdam CS 

Vooroorlogse wijken / Het Wittedorp. Eindhoven 
vroeg-naoorlogse wijken Bijlmermeer. Amsterdam 
Binnenstedelijke bedrijventerreinen Belvedere (voorheen: Noordwest Entree), Maastricht 

Binckhorst. Den Haag 
Stadscentra (winkelareaal) Kalverstraat. Amsterdam 

De Koopgoot. Rotterdam 

Bij niet-binnenstedelijke locaties is er minder bestaande bebouwing aanwezig en ook de 
bebouwingsdichtheid is over het algemeen lager. Op niet-binnenstedelijke locaties hoeft 
dus minder rekening gehouden te warden met de omgeving en mede daardoor zijn deze 
locaties over het algemeen minder complex dan de binnenstedelijke locaties. De 
binnenstedelijke locaties vormen een onderdeel voor het kader van dit onderzoek 
vanwege de omgevingsfactoren en de daarmee samenhangende complexiteit. 

2 .3.3 Stationsgebieden 
Een van de vormen van binnenstedelijke herontwikkeling is die van stationsgebieden. 
Volgens het Rijksbeleid25 moeten stationsgebieden zich ontwikkelen tot sociaal
economische vitale stadsgebieden . Het gaat bij de herontwikkeling van het station niet 
alleen om zaken als verlenging van de sporen en vernieuwen van de perrons. Het is van 
groat belang om naast de positie van het station ook de omgeving te beschouwen , want 
dit betekent vaak ook vastgoedontwikkeling naast de puur functionele ontwikkeling van 
het stationsgebouw zelf. 
Er is een conceptuele verschuiving op te merken voor de huidige stationsgebieden met 
betrekking tot de aanwezige faciliteiten. De exploitatie van een station omvat meer dan de 
trein en bijbehorende wachtfaciliteiten. De hele omgeving is erbij betrokken. Het station 
loopt over in de gebouwde omgeving en verblijfsgebied in de vorm van pleinen 
enzovoort. De stad groeit naar het station toe en het station trekt het verblijfsgebied van 
de stad naar het station. De faciliteiten voor de reizigers warden steeds meer uitgebreid. 
Het verblijfsprogramma neemt tegenwoordig op verschillende stations een dergelijk groat 
volume in, dat het een attractie op zich is. Verschillende functies !open hierbij in elkaar 
over en dat integrale aspect zorgt ervoor dat de betrokken partijen met elkaar moeten 
samenwerken. De onderstaande stationsgebieden zijn hiervan een voorbeeld. 

" Klaassen DJ .. juni 2004. Risicomonogement bij stedelijke ontwikketing. afstudeerverslag TU/e. 
" www.vrom.nl 
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Utrecht 
Utrecht Centraal Station (zie figuur 1) is een winkelcentrum met een station. Bij deze 
ontwikkeling is er sprake van een integrale ontwikkeling tussen station en de 
(winkel)voorzieningen in de omgeving. Winkelcentrum Hoag Catharijne vormt de overgang 
tussen de stationhal en de binnenstad. 

·s-Hertogenbosch 
In het stationsgebied ·s-Hertogenbosch is door een herontwikkeling de verbinding tussen 
twee stadsdelen ( oost en west) verbeterd. Het spoor werkte voorheen als een barriere en 
er was sprake van een duidelijke voor- en achterkant van het station . Door de uitbreiding 
van de sporen , was de aanleg van een passerelle over het spoor noodzakelijk. De 
stadsdelen west en oost werden met elkaar verbonden en de boulevardachtige entree 
naar de binnenstad werd overzichtelijker ingericht. Hierbij was sprake van een integrale 
ontwikkel ing tussen station en omgeving. 

Fig.2: CS Amersfoort [www.tg.nl/ 

Amersfoort 
In Amersfoort heeft vernieuwing van het stationgebied 
plaatsgevonden om het station en het stationsplein een 
duideli jkere plaats te geven. Het station en het 
stationsplein zijn tot een ruimtelijk middelpunt gemaakt 
door er verschillende kantoorgebouwen omheen te 
bouwen . Een integratie van stationsfuncties en 
kantoorgebouw (figuur 2). 

Een stationsontwikkeling is dus meer dan het station alleen, het is een integrale 
ontwikkeling van station en omgeving. Vandaar dat in dit onderzoek gesproken wordt 
over de herontwikkeling van stationsgebieden. Maar wat valt er onder een 
stationsgebied? In de literatuur is geen eenduidige definitie voor een stationsgebied 
omschreven . Er warden slechts opdelingen en afbakeningen gebruikt. 

18 
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Keeris26 definieert een stationsgebied als volgt: "Een algemeen gehanteerd, niet 
gespecificeerd begrip waarmee het gebied wordt aangeduid, dot direct aansluit op een 
station. Zo wordt het ook we! omschreven als het gebied op loopafstand van het station. 
Bij deze tweede omschnjving blijft veel ruimte voor interpretatie over, aangezien het begrip 
loopafstand daarbij niet bepaald is. In het algemeen wordt het ervaren van de relatie met 
het station aangehouden als kenmerkend voor een stationslocatie". 

Volgens Van Hoof27 zijn stationsgebieden op te delen in twee componenten : enerzijds het 
station (knoopontwikkeling) en anderzijds een herontwikkeling van het gebied random de 
stations (gebiedsontwikkeling). Het onderscheid hierin is in principe altijd wel te 
herkennen, hoewel de scheidslijnen tussen station en omgeving soms diffuus zijn. Echter 
het onderscheid is zeer belangrijk voor de herontwikkeling van een stationsgebied, omdat 
de betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheden en belangen hebben. 

Bertolini en Spit28 onderscheiden in hun studie naar de herontwikkeling van 
stationslocaties vier manieren om tot een afbakening van een stationsgebied te komen: 

1. Maximaal beloopbare afstand vanaf het station, als straal geldt hierbij een afstand 
tussen de 500 en 1000 meter. Tijd kan ook als criterium warden gebruikt: een 
wandeling van 1 0 minuten is de meest gebruikte maat; 

2. Functioneel-historische elementen met een sterke verbintenis met het station; 
3. Topografie, willekeurig deel van de stadsplattegrond waarin het station is gelegen ; 
Li . Ontwikkelingsplan , de stationslocatie is gelijk aan het gebied dat valt binnen een 

specifiek herontwikkelingsinitiatief dat een directe relatie met het station heeft. 

Elk van deze vier afbakeningen heeft voordelen en beperkingen, maar ook combinaties 
zijn mogelijk voor de definitie van een stationsgebied. Aangezien dit onderzoek ingaat op 
de 'herontwikkeling' van binnenstedelijke stationsgebieden is de vierde afbakening, het 
ontwikkelingsplan, de meest voor de hand liggende. Daarmee wordt het stationsgebied in 
dit onderzoek afgebakend tot de gebieden die actief, via plannen, een herontwikkeling 
zullen ondergaan . 

Verder geven Bertolli en Split aan dat stationsgebieden een ambivalent karakter hebben. 
Enerzijds zijn ze te beschouwen als een knoop in diverse ( openbaar)vervoersnetwerken, 
anderzijds als een plaats in een stad. Dit betekent dat de herontwikkelingsopgaven zich 
richten op het huisvesten van zowel vastgoed- of verblijfsfuncties als vervoers- of 
verplaatsingsfuncties. Deze combinatie leidt ertoe dat bij deze ontwikkelingen, zoals 
eerder genoemd, veel verschillende partijen betrokken zijn. Deze inhoudelijke complexiteit 
levert tegenstellingen op maar kan partijen ook binden. De mogelijke verbanden tussen de 
verschillende vastgoed- en vervoersfuncties bieden kansen op meerwaarde voor de 
betrokken partijen, en dat kan de samenwerking stimuleren . 

,. Keeris W.G. (2001 ). Vostgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
" Hoof L.M. van (juli 2003 ). Geen stotionslocoties zonder procesmonogement. artikel BOSS Magazine: Delft. 
" Bertolini L. en Spit T. ( 1998 ), Cities on rails. The redevelopment of railway station areas. E&FN Spon: London. 
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Aangezien in dit anderzaek vastgaed en infrastructuur gecombineerd warden, zijn in 
figuur 3 de diverse belangen van vastgaed- en infrastructuurprojecten uiteengezet. Deze 
aspecten geven mede de complexiteit van binnenstedelijke statiansgebieden weer. 

Aspect Vastgoed lnfrastructuur 

Financien Kosten & opbrengsten Kosten 
Cash flow Op basis van budget 
Subsidies: VROM Subsidies: V&W 

Gestuurd door Markt Overheid 

Voorbereidingstijd Gem. 3-5 jaar Gem.10 jaar 

Bouw 

Management stijl 

Toestemming 

Strekking 

Functie 

Architectonisch Hoofdzakelijk functioneel 

Snel en jong. dynamisch. deels Directief. ambtelijk 
ambtelijk 
Gemeentel ij k / provinciaal niveau : Landelijk niveau V&W: nut/noodzaak. 
Bestemmingplan. welstand. Rijksbeleid, MIT, PvE 
financieel (grex) 
Lokaal. regionaal. nationaal. Van lokaal tot internationaal 

Sams aanpasbaar Uniek en moeilijk aanpasbaar 

Figuur 3 : Uitgangspunten vastgoed vs. mfrastructurele ontw,kkelingen. 
f lnterpretatie van diverse bronnen naar eigen inzichtj 

Uit een combinatie van bavenstaande amschrijvingen en definities kan een definitie van 
statiansgebieden vaar dit anderzaek gefarmuleerd warden: 
"Een stationsgebied is de combinatie van het station zelf en het gebied random het 
station waarbij sprake is van zowel vastgoed- als infrastructurele ontwikkelingen, voor 
zover het gebied binnen een specifiek herontwikkelingsplan volt dot direct betrokken 
is bij het station". 

2.3.4 Complex 
Wat wardt verstaan ander de term complex in dit anderzaek? Hieronder wardt de term 
complex aan de hand van een aantal verschillende bronnen beschreven. 

In Raoilijn 29 wordt m.b.t. de complexiteit van binnenstedelijke herontwikkelingen het 
volgende geschreven: "Binnenstadsprojecten zijn over het algemeen gecompliceerd en 
vergen lange voorbereidingstijd. De oorzaken hiervan liggen in de volgende feiten : vele 
directe en indirecte belangen, risico's die niet alt1/d te overzien zijn, kostenverhoging door 
complexiteit, versnipperde eigendomsverhoudingen." 

Zoals Weggeman 30 complexiteit omschrijft is meer filosofisch: "Een steeds wisselende set 
variabelen in een onvoorspelbare interactie met elkaar". 

"Vermeij J. ( 1997). Binnenstedelijke herontwikkeling. Rooilijn nr. 3 
'
0 Weggeman. M. (2000). Kennismanagement: de praktijk. Scriptum: Schiedam 
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te9el1jkert1jd volt te constateren 
dot het niet zelden dezelfde zaken 
zi/n die ( een gevoel) van 
complexiteit veroorzaken" wordt 
gemeld door Twist31

. In dit artikel 
wordt beschreven wat mensen 
als complex ervaren bij het 
managen van een wil lekeurig 
bouwkundig project of proces. De 
top vijf (figuur Li) in dit artikel van 
meest voorkomende complexe 
aspecten die invloed hebben op 
het proces zijn : uiteenlopende 
belangen , vele actoren betrokken, 
verkokering, verborgen agenda's 
en divergerende opvattingen. Figuur Li : Kwesties die projectenl processen complex maken {Twist]. 

Bruil, Hobma. Peek en Wigmans32 hebben een onderzoek gedaan naar de integrale 
gebiedsontwikkeling van het stationsgebied in ·s-Hertogenbosch. Hierin komt de 
complexiteit van een herontwikkel ingsopgave op de volgende vier verschillende manieren 
tot uiting: 

lnhoud 
lnhoudelijk is het project complex wanneer het een bestaand stedelijk gebied 
betreft. Dit brengt de nodige beperking en randvoorwaarden met zich mee. Het 
heeft naast een vervoers- en verplaatsingsfunctie ook verblij fs- en 
vastgoedfuncties . 
Proces 
Procesmatig is het ingewikkeld omdat de meeste stationsgebieden reeds 
bewoond en in gebru ik zijn . Bij toekomstige invulling kan men op veel 
verschillende belangen stuiten. Naast de verschi llende eisen en wensen van 
verblijfs- en verplaatsingsfuncties zijn er ook nog tegenste ll ingen in publieke en 
private taken. De vervoers- en de vastgoedsector hebben niet op elkaar 
afgestemde regelgevingen en besluitvormingstrajecten. 
Context 
De context is complex omdat stationslocaties ook we! als 'high potentials' warden 
gezien . Zij moeten steeds meer rollen vervul len zoals: 

voor het Rijk de invu ll ing van het ruimte lijke beleid ; 
voor de gemeen te de rol van stedelijke vernieuwing en het verbeteren van 
het lokale netwerk; 
voor de private partijen het doe! van meervoudige bereikbaarheid en de 
combinatie van een lokaal verzorgingsgebied en loopstromen die het 
knooppunt genereren . 

" Twist M. (september 2003). Manogen van complexe proiecten. Bestuurskunde jaargang 12, nr.6 
" Bruil I.. Hobma F .. Peek G.J., Wigmans G. (2004 ). lntegrole gebiedsontwikkeling. het stotionsgebied 's-Hertogenbosch 
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Sturing 
Gebiedsontwikkelingen leiden tot een behoorlijke managementopgave en 
ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Samenwerkingsmodellen moeten 
ontwikkelings- en besluitvormingsprocessen ondersteunen in plaats van puur van 
bovenaf gestuurd beleid door de overheid. 

'Grote projecten z,jn technisch-complexe projecten ' schrijven de Bruijn, de Jong, Karsten en 
van Zanten 33

. Onder grote projecten verstaan deze auteurs o.a. stadsuitbreiding 
(Bijlmermeer, VINEX-wijken). herstructurering van de binnenstad (Hoog Catharijne). een 
nieuw stadhuis zoals in Amsterdam (Stopera) en Den Haag, een rail verbinding (HSL), een 
stuwdam (Oosterscheldewerken) of een multifunctioneel stadion (Amsterdam Arena). 
Grote projecten worden ingedeeld in zes verschillende typen : 

Enkelvoudige, geconcentreerde voorzieningen (vb. elektriciteitscentrales); 
Enkelvoudige, gespreide voorzieningen (vb. spoorlijnen); 
Meervoudige, geconcentreerde voorzieningen (vb. ontwikkelingsprojecten): 
Meervoudige, gespreide voorzieningen (vb. beheer Waddenzee) ; 
Civiel- en militairtechnologische projecten (vb. ontwikkeling onderzeeer): 
Bestuurlijke projecten (vb. invoering gemeentelijke bevolkingsadministratie). 

Gezien vanuit deze indeling zou dit onderzoek vallen onder het type meervoudige, 
geconcentreerde projecten, omdat het hier multifunctionele ontwikkelingen in een gebied 
betreft. De omschrijving ·grate projecten zijn technisch-complexe projecten ' zou in het 
kader van dit onderzoek enige aanvulling behoeven. De grootte van een project kan te 
maken hebben met toenemende technische-complexiteit, maar een groot project hoeft 
niet technisch-complexer te zijn dan een klein project en andersom. De grootte van een 
project is bijvoorbeeld te definieren aan de hand van meetaspecten als m2 , m3, 
beschikbaar budget en subsidies etc. Echter een project kan ook als complex worden 
betiteld zonder dat deze meetbare factoren grote aanta llen aangeven. 

Complexiteit kan ook te maken hebben met veel verschillende grondposities in een 
gebied, versnipperd grondgebruik en /of eigendom, dubbel ruimte gebruik en de daarmee 
samenhangende juridische consequenties bij o.a. de gronduitgifte. Deze aspecten hebben 
geen verband met de grootte van de gegeven meetaspecten van een project. Ook op 
slechts enkele vierkante meters kunnen deze aspecten complexiteit veroorzaken. 

Verder geven de Bruijn e.a . aan dat de complexiteit van projecten toeneemt, omdat de 
real isatietijd steeds !anger wordt. Dit heeft te maken met het Feit dat de laatste vijftig jaar 
geleidel ijk meer sprake is van veel economische activiteiten in een kleine ruimte wat leidt 
tot negatieve externe effecten in de vorm van overlast, hinder en aantasting van natuur en 
milieu. Geleidelijk is de bevolking gevoeliger geworden voor deze vraagstukken, wat 
leidde tot allerlei wetgeving in de jaren zeventig en tachtig, waarin nieuwe rollen aan 
verschillende overheidsinstanties zijn toebedeeld . Dat betekent dat de realisatie van 
projecten afhankelijk wordt van veel instanties . 

" Bruijn J.A. de. Jong P. de. Ko rs ten A.FA. Zan ten W.P.C. ( 1996 ). Grote projecten - besluitvorming en management. 
Samson H.D.Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn . 
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Het begrip complexiteit kan dus op verschillende manieren worden uitgelegd. Het is niet 
de bedoeling een definitie te geven voor wat er in dit onderzoek onder het woord 
complex wordt verstaan. De combinatie van het begrip complex met herontwikkeling van 
binnenstedelijke stationsgebieden is nodig. Daarom zal in de conclusie het begrip complex 
in samenhang met deze begrippen een betekenis voor dit onderzoek krijgen. 

2A Resume 
In hoofdstuk 2 zijn de kaders van dit onderzoek benoemd en toegelicht. De beleidkaders 
van de overheid op het gebied van ruimteli jke ontwikkeling vormen hiervoor de basis. 

De complexiteit van de herontwikkel ing van binnenstedelijke stationsgebieden bli jkt uit de 
toelichting op de begrippen uit de onderzoeksvraag. Om de belangrijkste voorwaarden 
voor dit onderzoek te formuleren zijn deze begrippen hier onder samengevat. 

Het begrip herontwikkeling geeft onder andere aan dater bestaande bebouwing aanwezig 
is en dat er verschillende belangen spelen. Met deze amstandigheden dient rekening 
gehauden te warden en dit verhaogt de complexiteit van de ontwikkeling. 
De herontwikkelingen vinden binnenstede/Jjk plaats. De bebouwingsdichtheid in de 
binnensteden is hoog en hierdaor neemt ook het aantal betrokkenen toe. Dit levert nog 
meer belangen op en vergroot de complexiteit. 
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van een station in de herontwikkel ing van een 
binnenstedelijk gebied vaor betrokkenheid van meerdere partijen dan bij pure 
vastgoedontwikkelingen alleen. De betrokkenheid van meer verschillende partijen zorgt 
voor een verdere toename van de complexiteit. 

De combinatie van deze begrippen varmeri belangrijke voarwaarden voar dit anderzoek, 
aangezien de complexi teit van de ontwikkelingen in deze gebieden hiermee gekenmerkt 
warden. De belangrijks te vaarwaarden vaar deze complexiteit zijn : 

• Veel versch illende actaren; 
• Uiteen lopende belangen; 
• Multifunctianele vas tgaedantwikke lingen; 
• Bestaande stedelijke structuur; 
• Hoge bebouwingsdichtheid; 
• Combinatie vas tgaed & infrastructuur; 
• Lange doorlooptijd. 
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3 Betrokken actoren 

3.1 lnleiding 
Het herontwikkelen van binnenstedelijke stationsgebieden is complex. Er zijn veel 
verschillende actoren bij betrokken met verschillende taken . verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden . In dit hoofdstuk warden de betrokken partijen nader beschreven. Eerst 
komen de publieke partijen aan de orde. te weten: het Rijk. de provincie en de gemeente. 
Deze overheidsdiensten zijn samen verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid gericht op 
het behartigen van het publieke belang. maar hebben gezien vanuit de bestuurslagen 
verschillende rollen . Een overheidsorgaan dat hier niet beschreven wordt is het 
stadsgewest34. aangezien deze partij niet op de voorgrond treedt in dit onderzoek. Na de 
publieke partijen warden de private partijen beschreven . Deze partijen hebben eigen 
doelstellingen. maar vormen een heterogene groep op bedrijfseconomisch gebied en wat 
betreft de slagvaardigheid. 

Voor dit onderzoek warden alleen professionele private partijen beschouwd. omdat de 
resultaten van dit onderzoek naar andere casussen doorgetrokken moet kunnen warden. 
Niet-professionele partijen zijn minder goed onder een noemer te vatten en daarom 
wordt deze groep (voor zover hier van toepassing) bui ten beschouwing gelaten. Wat 
professioneel precies is volgens de Van Dale35 is hiernaast uitgelicht. 
In het kader van dit onderzoek kan professioneel 
als volgt warden uitgelegd : "De activiteiten die Het begrip "ProfessioneeI· door Van Dale: 

vanuit de 'core-business · van een arganisatie. 
aftewel beroepsmatig, warden ondersteund 
kunnen als professioneel warden beschouwd'. Als 
bijvoorbeeld de eigenaar van een winkelbedrijf 
eenmalig zijn eigen pand ontwikkelt. valt dit niet 
onder de categorie 'professioneel' in dit 
onderzoek. Een ontwikkelaar die veelvuldig 

Professioneel (bijvoeglijk naamwoord) 
1 _ Va n beroep => 

Beroeps; ~ amateuristisch ; 
2 . Eigen aan een. het beroep; 
3 . Als gemaakt door vakmensen => 

Vakkundig; ~ onprofessioneel. 

vastgoed ontwikkelt wordt wel als professioneel beschouwd. 

Na de beschrijving van de professionele actoren zullen de samenwerkingsvormen tussen 
de publieke en private partijen behandeld warden. Tot slot warden in een overzicht de 
actoren uitgezet tegen de verschillende binnenstedelijke locaties waar ze bij betrokken 
kunnen zijn . 

" Een stadsgewest is een regionaal openbaar lichaam en behartigt de belangen met een regionaal karakter en hebben vooral 
betrekking op de verhoudingen tussen her Rijk en het stadsgewest. 
" www.vandale.nl 
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Het Rijk is verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid op landelijk niveau en legt dit vast in 
planologische kernbeslissingen (pkb's), oak wel een structuurschema of structuurschets 
genoemd. Een structuurschets36 bevat in beginsel een beschrijving van de meest gewenste 
ruimtel ijke ontwikkelingen op de middellange termijn en van de fasering daarvan. Het gaat 
hierbij om onderdelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid die zo omvattend of ingrijpend zijn 
dat ze slechts op nationaal niveau kunnen warden bepaald, deze plannen zijn kaders voor de 
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Oak bij de herontwikkeling van 
stationsgebieden is het Rijk betrokken in de rol van beleidsmaker, waarbij onder andere de 
Nata Mobiliteit (zie paragraaf 2.2) een rol speelt. 
Het belang van het Rijk ten aanzien van de ruimtelijke ordening ligt vooral op het 
versterken van de economische structuur op landelijk niveau en het verbeteren van de 
internationale concurrentiepositie. Dit met de belangrijke randvoorwaarden dat de 
kwal iteit en de leefbaarheid van de (niet- )gebouwde omgeving duurzaam gehanteerd 
warden. 
Het Rijk is bij gebiedsontwikkeling betrokken door het toetsen van de door de gemeente 
en marktpartijen gemaakte plannen aan het Rijksbeleid. Op basis van deze toetsing 
warden Rijksmiddelen door het ministerie van Financien ter beschikking gesteld, om 
bijvoorbeeld infrastructurele ingrepen en verbetering van de openbare ruimte te 
financieren. De relevante subsidies die het Rijk beschikbaar stelt om ontwikkelingen te 
financieren, zoals MIT, NSP en ISV, warden nader toegelicht in bijlage Ill. 
Hoe sterk het Rijk stuurt op deze ruimtelijke ontwikkelingen, hangt af van de 
verantwoordelijkheid die het Rijk heeft voor het betreffende onderwerp. Daar waar het Rijk 
resultaatverantwoordelijke is zu llen er sterkere middelen ingezet warden, denk daarbij aan de 
aanleg van de HSL. Wanneer het Rijk slechts systeemverantwoordelijkheid heeft, dan is zij 
betrokken vanuit controle mechanismen of subsidieverstrekking en is de sturing minder sterk. 
Als er nationale belangen in het geding zijn dan is regie van het Rijk altijd nodig. 
Het Rijksbeleid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ministers. Elk van deze 
ministers heeft een eigen post. De ministeries die van belang zijn voor dit onderzoek zijn het 
ministerie van Financien, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) en het ministerie van Verkeer en Vervoer (V&W). Deze ministeries 
warden hieronder nader toegelicht. 

Ministerie van Financien 
Het ministerie van Financien37 stelt de Rijksbegroting op, zij verzamelt en verdeelt de 
beschikbare middelen op een verantwoorde en doelmatige manier onder de verschillende 
ministeries. De interne organisatie en ondersteuning van het ministerie van Financien wordt 
verzorgd door de Centrale Directies (CD's). Hieronder zullen enkele CD's en andere instanties 
gelieerd aan Financien warden toegelicht38 die relevant zijn voor dit onderzoek. 
De CD Domeinen is een onderdeel van het Ministerie van Financien en vertegenwoordigt de 
Staat als eigenaar ('privaatrechtelijk') van onroerende (vb. gebouwen, gronden, objecten) en 
roerende zaken. Bij dat alles houdt Domeinen reken ing met de verschillende 

,. www.denhaag.nl 
" www.minfin.nl 
" Input door R. Hamers. Fakton. oktober 200Li. 
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overheidsbelangen zonder het Ananciele belang van de Staat uit het oog te verliezen en 
marktconform werken is daarbij het uitgangspunt. 
De CD Projectdirectie Vastgoed ondersteunt vijf ministeries op het gebied van vastgoed. 
Deze ministeries zijn: Dienst Domeinen (onderdeel van Financien, zie boven). Dienst 
Landelijk Gebied (DLG: ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit). Dienst 
Gebouwen. Werken en Terreinen (DGW&T: ministerie van Defensie) , Rijksgebouwendienst 
(RGD: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en 
Rijkswaterstaat (RWS: ministerie van Verkeer en Waterstaat). De directeuren van deze 
diensten vormen. samen met een onafhankelijke voorzitter en secretaris. de Raad voor 
Vastgoed Rijksoverheid (RVR) en ondersteunt de ministeries op het gebied van aankoop, 
beheer en verkoop van vastgoed. 
Het Kenniscentrum PPS is ook een onderdeel van het Ministerie van Financien en bestaat 
sinds januari 1999. Het kenniscentrum is erop gericht om de publiek-private 
samenwerking in Nederland gecontroleerd te verbreden . te stimuleren en de kennis en 
ervaring van bedrijven en overheden te bundelen en toegankelijk te maken. Om duidelijke 
en effectieve spelregels te ontwerpen voor de samenwerking tussen overheden en private 
partijen. Op publiek-private samenwerking wordt nader ingegaan in paragraaf 3.li. 

Ministerie van VROM 
In het beleid van VROM 39 staat centraal: 'sterke steden en een vitaal platteland. Sterke 
steden met een gevarieerd woningaanbod van voldoende kwaliteit voor verschillende 
inkomensgroepen. Het draait om een duurzame samenleving met kwaliteit voor de 
leefomgeving. De herontwikkelingen van binnenstedelijke stationsgebieden worden ook 
gestimuleerd door dit beleid. Om dit beleid uit te voeren wordt de minister van VROM 
hierbij ondersteund en geadviseerd voor de verschillende Directoraten-Generaal (DG) met 
eigen aandachtsgebieden. 
Zo heeft het DG-Wonen de opdracht om het goed en betaalbaar wonen in het land te 
bevorderen met als belangrijk thema de stedelijke vernieuwing. Het DG-Ruimte werkt aan het 
bewaken en versterken van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van Nederland, 
speerpunten hiervoor zijn de sleutelprojecten en ontwikkelingsplanologie. DG-Milieu heeft als 
doel het duurzame karakter van de leefomgeving in stad en land te bevorderen. De VROM
lnspectie handhaaft de wet- en regelgeving. De R1jksgebouwendienst zorgt voor de 
huisvestingszaken van rijksdiensten ( de ambtenaren ). zelfstandige bestuursorganen en 
internationale organisaties. De financiele middelen die VROM ontvangt van het Rijk om 
plannen te subsidieren worden toegelicht in bijlage Ill. 

Ministerie van V&W 
Onder het motto 'Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen', werkt het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat"0 aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige 
verbindingen van internationale kwaliteit. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaat 
uit vijf Directoraten-Generaal (DG): Rijkswaterstaat. Luchtvaart, Goederenvervoer, Water en 
Personenvervoer. Hieronder zullen de DG's die van toepassing zijn voor dit onderzoek kort 
warden genoemd. 

"www.vrom .nl 
'

0 www.ver1<eerenwaterstaat.nl 
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Het DG-Rijkswoterstoot is de grootste dienst en zorgt voor de uitvoering van het beleid van 
V&W, door onder meer het aanleggen onderhouden en beheren van de Nederlandse 
hoofdwegen en hoofdvaarwegen. 
Het DG-Personenvervoer ontwikkelt beleid voor verkeer en vervoer (zoals NSP), zorgt dat 
dit beleid wordt uitgevoerd en richt zich op bereikbaarheid, vei ligheid en de kwa liteit van 
de leefomgeving. Ook wordt he t kader vastgesteld waarbinnen spoorinfrabeheerder 
Pro Rai l (zie paragraaf 3.3.3) samen met andere vervoerders opereert. 
De Financiele middelen die V&W ontvangt van het Ri jk en uitgeeft aan de ontwikkelingen 
op het gebied van verkeer en vervoer worden nader toegelicht in bijlage Ill. 

3.2.2 Provincie 
De provincie is intermediair tussen Rijk en gemeente, strevend naar optimale ontwikkelingen 
in regionaal verband. Provincies geven invulling aan de structuurschetsen, rekening houdend 
met de uitgangspunten van de pkb's. De provincie controleert of de bestemmingsplannen van 
de gemeente passen binnen de structuurplannen van de provincie. 
De onderwerpen waar de provincie zich mee bezig houdt zijn o.a. wonen, verkeer en vervoer, 
waterhuishouding, veiligheid, cultuur, zorg, welzijn en milieu. Voor de bestuursperiode 2003 
tot 2007 heeft bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland4 1 zich als doel gesteld om 
tegenstellingen te overbruggen. Zo is in het spanningsveld tussen economie en milieu voor 
verdichting van bestaande bebouwing gekozen, zodat het landschap gespaard kan blijven, 
passend binnen de pkb van het Rijk. 
Met betrekking tot de komst van de nieuwe Nota Ru imte onderkent het kabinet dater tussen 
provincies in Nederland verschi llen zijn en dat die, met de toegenomen ruimte voor decentrale 
afwegingen, groter kunnen worden. Wanneer tenminste de basiskwaliteit geborgd is, kunnen 
dergelijke verschillen voor Nederland als geheel ook aantrekkelijk zijn . Het kabinet versterkt in 
deze nota de regievoerende rol van de provincies ten opzichte van het rijk en gemeenten. De 
provincies krijgen meer ruimte voor eigen afwegingen en een sterkere regiefunctie. Daarvoor 
krijgen zowel gemeenten als provincies een ai:Jntal nieuwe taken. 
Provincies en gemeenten krijgen nieuwe instrumenten voor de uitvoering van de Nota 
Ruimte42

• Het gaat om vernieuwend grondbeleid in aanvulling op de nieuwe Wet Ruimteli jke 
ordening (Wro). Voor de provincies wordt er gekozen voor versterking van de mogelijkheden 
voor grondbeleid op regionaal niveau. Dit is van belang omdat in een gebied meerdere 
ruimtelijke Functies in samenhang ontwikkeld moeten warden : wonen, werken, recreeren, 
natuur, water en landschap. De inrichting en ontwikkeling van grotere (stations-)gebieden 
vergt een sterke rol van de provincies en dus nieuwe instrumenten voor het voeren van 
grondbeleid op regionaal niveau. Daarvoor krijgen provincies meer mogelijkheden in handen 
zoals voorkeursrecht en onteigen ing en aanvul lend hierop wordt het ook mogelijk kosten te 
verhalen bij samenwerking met partijen en verevening van kosten op regionaal schaalniveau. 
Dit als gevolg van de Nota Ru imte en het bijbehorende thema: 'Decentraol wot kon en 
centrool wot moet'.(zie paragraaf 2.2) 

3.2.3 Gemeente 
De belangrijkste rol van de gemeente is het behartigen van de belangen van de loka le 
gemeenschap en optimale ru imtel ijke ontwikkeling van de eigen gemeente. Hier wordt 
vorm aangegeven door middel van het vastleggen van het beleid van de gemeen te in 

41 Provincie Noord-Holland (september 2003). Publieksbrochure prov,ncie Noord-Ho/lond. Haarlem. 
42 Dekker (persbericht 2 5- 11-04 ). Steviger grondbeleid voor gemeenten en provincies. VROM: Den haag 
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diverse plannen, nota's en verordeningen. In het regionale of gemeentelijke structuurplan 
wordt op hoofdlijnen het ruimtelijke beleid vastgelegd. In het streekplan staat iets 
nauwkeuriger waar steden en dorpen kunnen uitbreiden: Aan de hand van het streekplan 
stellen gemeenten ten slotte bestemmingsplannen 43 op waarin de ruimte nauwkeurig 
wordt ingevuld. Verder kan de gemeente (momenteel nog) als enige partij een aantal 
publieksrechtelijke instrumen ten inzetten zoals Wet Voorkeursrecht Gemeenten44 (WVG). 
onteigeningwet45 en baatbelasting46 en de wet ruimtelijke ordening (zie paragraaf 2.2). 

De gemeente wordt vaak ervaren als een ·veelkoppig monster'. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de verschillende diensten en directies die namens de gemeente bij 
projecten betrokken zijn . In een gemeente kunnen twee organisaties warden 
onderscheiden: de ambtelijke organisatie en de politieke organisatie. Deze warden 
hieronder kart toegelicht. in bijlage IV warden deze organisaties nadere toegelicht. 
- De ambtelijke organisatie is opgedeeld in verschillende diensten of directies. Voor dit 

onderzoek zijn de Dienst Staci Ontwikkeling (DSO) en de Dienst Stadsbeheer (DSB) van 
belang. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) ontwikkelr en handhaaft een kwalitatief 
hoogwaardig en duurzaam klimaat voor wonen. werken en leven. Met als belangrijkste 
werkgebieden: bereikbaarheid. werkgelegenheid. kantoren, bedrijfsterreinen, winkels. de 
samenstell ing van de woningvoorraad, de ruimtelijke hoofdsrructuur en kwaliteit van de 
openbare ru imte. De Dienst Stadsbeheer (DSB) zorgt dat de stad schoon. heel en 
leefbaar blijft. Stadsbeheer gaat bijvoorbeeld over het ophalen van afval, de kwaliteit van 
straten. water. bodem en riolering. geluidshinder en geeft diverse milieuvergunningen af. 
Door de vele diensten en afdelingen bij de gemeente is er sprake van een diversiteit aan 
belangen. Om als eenheid te kunnen opereren, warden diverse afdelingen en diensten 
soms gebundeld in een (gemandateerde) projectorganisatie. De projectorganisatie en 
andere vormen van organisa tiestructuren zoals toegepasr in stationsgebieden warden 
beschreven in paragraaf Li .2 .1. 

- De politieke organisatie wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van 
Burgemeesters en Wethouders (B&W). Gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders besturen op afstand van elkaar, genaamd het duaal stelsel 47

. Het 
belangrijkste doe! hiervan is burgers en bestuur nader tot elkaar te brengen en daarmee 
de inreresse van burgers voor de poliriek te bevorderen. De gemeenteraad en het 
college van B&W hebben duidelijk gescheiden rollen. De gemeenteraad is 
volksvertegenwoordiger, stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W. 
Het college van B&W neemt de dagelijkse besluiten. Aangezien de gemeenteraad en de 
wethouders door de burgers gekozen warden, is dit een risicofactor voor 
onrwikkel ingen. Het is namelijk niet op voorhand te zeggen wat her beleid van een 
gemeente zal warden en war voor invloed her zal hebben op o.a. de ruimtelijke ordening 
van een stad. De invloed van het type bestuur heefr ook een belangrijke rol in de 

" Het bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor iedereen (burgers. bedrijven. instellingen en 
overheden). Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond. de opstallen en bepaalt de bouwmogelijkheden van 
degrond. 
" Gemeenten hebben de mogelijkheid gebruik te maken van het voorkeursrecht bij de verwerving van percelen . De 
verkopende partij dient in dat geval de gemeente als eerste in de gelegenheid te stellen tot kopen. tegen de reele 
marktprijs. jwww.vrom.nl]. 
" In deze wet zijn alle procedures rondom onteigening vastgelegd inclusief de regels met betrekking tot de 
schadeloosstelling van burgers en bedrijven die onteigend worden . jwww.vrom.nlj 
" Belasting voor de eigenaren van een onroerende zaak die een gemeente kan heffen als zij voorzieningen treft waarbij 
die eigenaren baat hebben. bijvoorbeeld de aanleg van een weg. jwww.vrom.nl] 
" www.minbzk.nl 
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herontwikkeling, is het namelijk een links-, midden- of rechtsgeorienteerde bestuur. Zo 
kan de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het college bijvoorbeeld veel 
impact hebben op de voortgang van bijvoorbeeld een herontwikkeling van een 
stationsgebied. 

De gemeente heeft in veel gevallen een initierende rol bij de herontwikkeling van 
stationsgebieden. Ten eerste omdat deze gebieden een belangrijke plaats innemen in de 
stad, ze zijn de entree naar de stad. Ten tweede biedt ligging van de stations in de 
binnensteden een ideaal uitgangspunt voor stedelijke vernieuwing. Ten derde heeft de 
gemeente sterke vervoerskundige belangen bij de stationslocaties, omdat dit vaak het 
centrale verdeelpunt binnen het stedelijke en regionale openbaar vervoersnetwerk is. 
Gemeenten zien zichzelf graag als 'regisseur' van het lokale stationsgebied. Toch valt op te 
merken dat de regie van ontwikkelingen steeds vaker in handen van andere partijen ligt. 
Complexiteit, grondposities, gebrek aan ruimte zorgen ervoor dat gemeenten samen gaan 
werken met private partijen en daar wordt aandacht aan besteed in paragraaf 3A 

Zoals genoemd in de vorige paragraaf krijgen oak gemeenten er net als de provincies er 
nieuwe instrumenten48 bij voor de uitvoering van het beleid , als gevolg van de Nata 
Ruimte. De mogelijkheden voor het gemeentelijk grondbeleid warden versterkt met a.a. 
de Grondexploitatiewet. Deze wet bevordert de samenwerking tussen een gemeente en 
een projectontwikkelaar in situaties waarbij de grand in handen is van de private partij. De 
Grondexploitatiewet biedt een duidelijke basis voor het maken van afspraken49 tussen 
gemeenten en projectontwikkelaars over samenwerking, de inrichting van de betreffende 
locatie en de verdeling van de kosten die gemaakt moeten warden, maar vrijwillige 
samenwerking blijft voorop staan. 

3.3 Private partijen 

3. 3. 1 Projectontwikkelaars 
In de Vastgoedlexicon van Keeris 50 staan de volgende definities van projectontwikkeling en 
de projectontwikkelaar: 
"Een projectontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt. welke actief als initiator en 
drager van finan ciele risico ·s betrokken is b1j projectontwikkelingsactiviteiten in de 
vastgoedmarkt". 
"Projectontwikkeling is het op eigen initiatief - zonder oogmerk tot zelf exploiteren en 
zekerheid van een afnemer- voor eigen rekening en nsico tot stand brengen van een of 
meer bouwprojecten voor de markt. via het integreren en coordineren van de benodigde 
professionele kennis en kunde afgestemd op de (aangenomen) vraag van een beoogde 
specifieke doelgroep of afnemer. c.q. gebruiker. waarbij die betrokkenheid zicht uitstrekt 
tot de fase van ingebruikneming. don we! korter indien het project eerder verkocht wordt". 

In het NEPROM jubileumboek51 wordt de projectontwikkelaar als volgt omschreven: "de 
projectontwikkelaar investeert in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedobjecten in de 

" Minsiter Dekker (persbericht 2 5-11-0~ ). Steviger grondbeleid voor gemeenten en provincies. VROM: Den haag 
" Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over het aanwenden van een deel van de opbrengst van woningbouwlocaties 
voor het rea liseren van natuur- en recreatievoorzieningen in hetzelfde gebied . 
'° Keens W.G. (2001 ). Vostgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
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morkt. Hij houdt zich bezig met zowel nieuwe projecten ols herontwikkeling van bestoond 
vostgoed". 

Kohnstamm 52 definieert projectontwikkeling in het dictaat voor het vak inleiding 
vastgoedkunde als volgt: "Voor eigen rekening en risico projecten voor de morkt tot stand 
brengen vonof het initiotief tot en met ingebruikstelling". 

Drs. DA Regenboog ziet projectontwikkeling als onderdeel van het proces van ruimtelijke 
planning en omschrijft dit in het handboek Praktijkaspecten Vastgoed van F.J.M. 
Kousemaker ( 1998) als volgt: " Projectontwikkeling is het risicodrogend initieren, uitvoeren 
(c.q. doen uitvoeren) en coordineren van a/le token die nodig zijn voor het vervoordigen 
en/of opwoorderen van onroerende zoken, inclusief het oonkopen van de daarvoor 
benodigde opstallen en/of gronden". 

Voor dit onderzoek kunnen de volgende kenmerken van een projectontwikkelaar53 als 
definitie gelden: 

"Marktconforme vastgoedconcepten ontwikkelen voor eigen rekening en risico"; 
"Integrate betrokkenheid bij het vastgoedproces"; 
"Opdrochtgever en/ of initiatiefnemer in het vastgoedproces". 

Het doe! van de projectontwikkelaar is continu'iteit van de onderneming en het behalen 
van een zo hoog mogelijke winstmarge door voor eigen rekening en risico projecten voor 
de markt tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het hebben of verkrijgen 
van grondposities. Projectontwikkelaars bewegen zich vooral aan de aanbodzijde van de 
vastgoedmarkt. lndien een ontwikkelaar het initiatief neemt, zal deze op basis van 
bestuurlijke en marktinformatie een bepaald idee uitwerken en dit voorleggen aan 
bijvoorbeeld een gemeente en/ of een belegger. De projectontwikkelaar heeft daarbij niet 
de intentie om het project voor een langere periode te exploiteren, maar (liefst vooraf al) 
het object te verkopen aan bijvoorbeeld een belegger. Overigens worden ontwikkelaars 
ook we! ingeschakeld door gemeenten indien de gemeente risicodragers nodig heeft voor 
de ontwikkeling van bepaalde projecten (zie paragraaf 3.Li ). 

De aanpak van complexe binnenstedel ijke herontwikkelingen gaat gepaard met grote 
financiele risico's, aangezien er forse investeringen worden gedaan in een project dat pas 
in een later stadium opbrengsten genereert. Daarom is een stationslocatie meestal niet de 
plek voor de on twikkelaar die snel resultaten wil zien. Voor een dergelijke partij duurt het 
ontwikkelingstraject op deze complexe locaties te lang en levert binnenstedelijke ligging 
teveel bouwplaatskosten op. 

Er kunnen een aantal typen projectontwikkelaars worden onderscheiden, in bijlage V 
worden er drie beschreven, te weten: geheel zelfstandige ontwikkelaars, ontwikkelaar 
gelieerd aan financiele instelling en ontwikkelaars gelieerd aan een bouwonderneming. 
Voor dit onderzoek wordt hierin verder geen onderscheid gemaakt bij de keuze van een 
praktijkcasus. 

" Oude Veldhuis. M .. Rompelman, A .. Fokkema. J.. (2000), Neprom 7974-2000: Werken aan ruimtelijke ontwikkeling, Neprom, 
Voorburg. 

" Kohnstamm, P.P .. Wetten, P.G.M. van, ( 1990). lnleiding Vastgoedkunde. 
53 Ven, L.A.M.C. van de, (2003), Vastgoedontwikkeling. Technische Universiteit Eindhoven: Eindhoven. 
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3.3.2 Beleggers 
Wat wordt er verstaan onder een belegger in de literatuu(? 

"Een be/egger legt vermogen vast in o.a. onroerend goed, direct (stenen) don we! indirect 
(vastgoedaandelen) , met het doe! uit de exploitatie en de verkoop van het onroerend 
goed een toekomstige stroom geldel,jke opbrengsten te genereren", aldus Van Gool, Jager 
en Weisz54

. 

Keeris 55 omschrijft een belegger als : "fen financiele instelling welke als uitvloeisel van hoar 
hoofdfunctie -en rekening houdend met de aangegane verplichtingen- met een zekere 
regelmaat de beschikking krijgt over gelden. waar voor met name langlopende 
beleggingen moeten warden gezocht, waarmee in het algemeen een afzonderlijk 
onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede de daaruit voortvloeiende 
operationele betrokkenheid" 

Een belegger vertegenwoordigt een professionele instel ling die als doel heeft het 
beheerde vermogen zo waardevast mogelijk te beleggen in direct of indirect onroerend 
goed. Dat wil zeggen dat een belegger in veel gevallen o.a. de eigenaar kan zijn van de 
vastgoedobjecten in o.a. stationsgebieden. Professionele beleggers zijn institutionele 
beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen (bijvoorbeeld: Philips Pensioenfonds, Mn Services en Achmea 
Vastgoed). De keuze voor het aankopen van een vastgoedobject is een afweging tussen 
het te lopen risico en het mogelijke rendement dat op die belegging te verwachten is. 
Spreiding in de portefeuille, oftewel de aanwezigheid van verschillende typen vastgoed, is 
een belangrijk middel om het risico op het belegde vermogen te verminderen. 

In het kader van dit onderzoek kan vermeld warden dat stationsgebieden interessant 
kunnen zijn voor vastgoedbeleggers met. een lange termijn strategie. Stationslocaties 
hebben duidelijk een eigen plek in het stedelijk gebied; een plek met een identiteit en een 
plek die naar verwachting nog lang een belangrijke rol in het stedelijk netwerk zal blijven 
spelen, een waardevaste locatie. 

3.3 .3 De Nederlandse Spoorwegen 
De eigendomssituatie in en random het station wordt vaak als verwarrend ervaren omdat 
de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over versch illende partijen. Hieronder volgt een 
toe lichting op de organisatie van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Begin jaren '90 
hebben de rijksoverheid en de politiek besloten om in Nederland het vervoer op het 
spoor los te koppelen van het beheer van de infrastructuur, NS is toen opgedeeld in een 
taak- en een marktsector. Daarmee is invulling gegeven aan de Europese verplichtingen 
om concurrentie mogelijk te maken . 

" Gaol P. van. Jager P .. Weisz R.M .. (2001 ). Onroerend goed ols be/egging. Wolters-Noordhoff: Goningen/Houten. 
" Keeris W.G. (2001 ), Vastgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag. 
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Taakorganisatie ProRail 
Railinfratrust BV56 is bij de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen in 1995 
opgericht als houdstermaatschappij van de drie organisaties Railinfrabeheer (RIB), Railned en 
Railverkeersleiding (RVL). Deze drie NS-organisaties zijn gaan werken in opdracht en voor 
rekening van minister van Verkeer en Waterstaat, met de bedoeling de taken die als 
overheidstaken gezien warden los te koppelen van de commercieel opererende NS
organisatie. 
Op 1 januari 2005 fuseerden de drie Railinfratrust-dochters Railinfrabeheer, 
Railverkeersleiding en Railned tot ProRail BV. Sindsdien bestaat ProRail BV uit de 
bedrijfseenheden Capaciteitsmanagement, Verkeersleiding, lnframanagement, lnfraprojecten, 
Spoorontwikkeling en /CT-services. Complexe binnenstedelijke stationsgebieden hebben te 
maken met de eenheid infraprojecten. 

Marktorganisatie 
De marktorganisatie, NS Groep, bestaat uit een aantal werkmaatschappijen die zorgen 
voor reizigersvervoer per trein en de ontwikkeling en exploitatie van knooppunten van 
( openbaar) vervoer. De taak- en de marktorganisatie warden hieronder nader toegelicht. 
Onderstaand is in figuur 5 een organigram 57 van NS Groep weergegeven. 

Direct ie NS 

ConcerllstaH~n . -
US (v1un •1•10 ,:, 

Figuur 5: Orgonigrom NS Groep [www.ns nl/ 

De relevante onderdelen van NS Groep voor dit onderzoek warden hieronder toegelicht. 
NS Vastgoed (NSV) is juridisch eigenaar van de bestaande stationsgebouwen 58

. NSV is 
juridisch en economisch eigenaar van veel buiten de stations en sporen gelegen 
gronden . NSV is de vastgoedontwikkelaar en belegger op knooppunten van openbaar 
vervoer. Kennis van vervoersstromen en de monopoliepositie in het grondbezit rand 
de stations bieden NS Vastgoed een unieke positie in Nederland. In overleg met de 
gemeente en andere partijen ontwikkelt NS Vastgoed deze locaties en wil zij zich 
onderscheiden door locatiegericht, duurzaam, innovatief en maatschappelijk 
betrokken te handelen. 
NS Stations (NSS) is economisch eigenaar van de stationsgebouwen waaronder de 
stationshal ; hiertoe behoren ook de commerciele ruimten in het stationsgebouw. NSS 
moet zich houden aan randvoorwaarden van voldoende transfercapaciteit/kwaliteit 
(te beoordelen door ProRail). De vier kerntaken zijn : beheer, exploitatie, kaartverkoop, 
service & informatievoorziening en tevens medeontwikkeling van (nieuwe) stations. 

" http :/ / nl.wikipedia .org / wiki / ProRail 
" www.ns.nl 
" Er ziin geen expl iciete afspraken over nieuwe stationsgebouwen. zodat deze afspraken niet gelden voor nieuwe 
stationsruimten: deze kunnen eventueel bij anderen dan NS in eigendom komen. 
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NS Commercie (NSC) is de regisseur van de reis en het verblijf van de klant. NS 
Commercie vertaalt de visie van NS en de wensen van de klant in samenhangende 
ontwerpen en specificaties van diensten en producten . Die diensten en producten 
moeten leiden tot meer en betere dienstverlening aan de klant. 

3.3.4 Woningcorporaties 
De oorspronkelijke taken van de woningcorporaties zijn het bouwen, verhuren en beheren 
van sociale huurwoningen 59

. Tegenwoordig houden woningcorporaties zich ook bezig met 
het ontwikkelen van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid van buurten en het 
stimuleren van het eigen woningbezit door o.a. de verkoop van (huur)woningen. 
Woningcorporaties60 waarborgen goede huisvesting voor een brede doelgroep in de 
samenleving in verschillende prijsklassen en voor zowel sociale huur als voor de vrije 
markt. Daarnaast bieden woningcorporaties vaak ook verschillende producten en 
diensten61 aan die met wonen te maken hebben, zoals woninggerelateerde service en 
voorzieningen. 

3.3 .5 Overige contractanten 
Onder de overige contractanten vallen o.a. projectmanagementbureaus, aannemers, 
makelaars en beheerders. Deze partijen zijn ook betrokken voor, tijdens of na een 
ontwikkelingproces. Dergelijke partijen zijn in deze paragraaf samengevat en toegelicht. 

Via projectmanagementbureaus worden in veel bouwprojecten projectmanagers 
ingehuurd als intermediair tussen (overheids)opdrachtgevers en marktpartijen. De 
externe projectmanager62 vervult vaak de rol van gedelegeerd opdrachtgever en treedt 
op als vertegenwoordiger van de aanbestedende partij. Externe projectmanagers zijn 
er in vele soorten: projectmanagement afdelingen van ingenieursbureaus, 
organisatieadviesbureaus en gespecialiseerde projectmanagementbureaus etc. 
Aannemers63 bouwen in opdracht van derden en zijn bij de fysieke realisatie van het 
project betrokken. Vaak zijn aannemers al eerder in het proces betrokken, zoals in de 
voorlopige planontwerpfase. Het gaat hierbij om zowel twee als drie dimensionale 
bouwwerken. 
Een make/oar bemiddelt tussen zoekers en aanbieders op de vastgoedmarkt, taxeert 
en adviseert onafhankelijk. Er zijn specialisten voor verschillende typen vastgoed zoals: 
woningen, bedrijfsruimten, retail, beleggingen etc. 
Een beheerder houdt zich voornamelijk bezig met het operationele 
vastgoedmanagement en wordt veelal door een belegger gecontracteerd voor het 
administratieve beheer en het technisch onderhoud na realisatie. 

" www.aedes.nl 
'° www.hetoosten.nl 
6 1 www.wooninc.nl 
" www.procap.nl 
63 Gaol P. van, Jager P .. Weisz R.M .. (2001 ). Onroerend goed ols be/egging. Wolters-Noordhoff: Goningen/Houten. 
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3.4 Samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen 
Vaak wordt het succes van de gebiedsontwikkeling afhankelijk gesteld van de actor die de 
regie heeft gevoerd: de gemeentelijke overheid of de markt. Bruil, Hobma, Peek en 
Wigmans 64 geven in hun boek aan: "Regie is een resultonte van een proces dot in 
verschillende stadia uiteenvolt en woorbij per stadium de betrokken portijen, publiek en 
privoot, gebruikmokend van ieders specifieke deskundigheid en elkoor oonvullend. 
gezomen/J/ke konsen gn/pen". De vraag naar de regie - gemeente of markt - wordt bij de 
overgang naar ontwikkelingsplanologie (zie paragraaf 2.2) steeds problematischer. Daarbij 
is niet !anger sprake van een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar van 
een meer gelijkwaardig samenwerkingsverband. Enkele relevante speerpunten voor de 
samenwerking bij ontwikkelingsplanologie65 zijn: 

Alie belangen en partijen zijn op het juiste moment betrokken bij het proces, er 
wordt samengewerkt en er warden concrete afspraken gemaakt met de 
betrokkenen : 
Er is overeenstemming over de relatie tussen de onderdelen van een project: 
Er zijn bindende afspraken over de uitvoering, de rollen en verantwoordelijkheden 
van alle partijen. 

Er wordt dus steeds meer samengewerkt door overheid en markt. Daarbij zijn 
verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, voortkomend uit verschillende 
eigendomsverhoudingen66

. Het hebben van grondpositie vormt daarbij een belangrijk 
uitgangspunt in de onderhandelingspositie, omdat het een noodzakelijke voorwaarde 
vormt voor de realisatie van een project. Op binnenstedelijke locaties is het grondbezit 
vaak versnipperd en dat maakt het extra complex. Grondeigenaren hebben een sterke 
onderhandelingspositie tegenover de gemeente. Maar de gemeenteli jke overheid opereert 
in veel gevallen als partij op de grondmarkt om de regie in handen te houden. Zo kom t in 
binnenstedel ijke gebieden Publiek Private Samenwerking (PPS) veel voor omdat hier 
meestal sprake is van bestaand onroerend goed dat in bezit is van private partijen, zoals 
corporaties of ontwikkelaars. Er zijn verschillende varianten van samenwerkingsmodellen 
en grondexploitatievormen te onderscheiden67 die afhankelijk van de situatie kunnen 
warden toegepast: puur publiek, publiek-privaat, en puur privaat. Echter van standaard 
vormen kan niet gesproken warden, afhankelijk van de soort gebiedsontwikkeling warden 
er nieuwe varianten (of combinaties van bestaande vormen) gecreeerd. Hieronder warden 
veelvoorkomende varianten besproken. 

Publiek-publieke samenwerking 
Publiek-publieke samenwerkingen zijn zakelijke re laties die afgesloten warden tussen 
overheden onderl ing. Een geheel publieke ontwikkeling is niet mogelijk, voor de 
uitvoeringsfase zullen altijd private partijen aangetrokken warden . Er wordt gesproken van 
een publiek-publieke samenwerking als de planvorming en grondexploitatie68 door de 

" Bruil I., Hobma F .. Peek G.J.. Wigmans G. (200Li). lntegrole gebiedsontwikkeling, het stotionsgebied 's-Hertogenbosch 
" Minsiter Dekker, 1 O mei 200Li, Speech stortconferentie ontw1kkelingsp/ono/ogie. 
66 www.stedplan.nl / defau1t.php37id=3&sid=76. Meerwaarde en efficiency in de stedelijke vernieuwing 27-05-2003 
67 www.agro.nl/ ppsgroen/ cfm/index.cfm ?fuseaction= Tip.T onen&ID=SAMENW.MODELLEN 
.. De grondexploitatie is het proces waarin de grond aangekocht en gereed gemaakt wordt voor de ontwikkeling van het 

gebied. Aspecten die hieronder worden verstaan ziin : grond verwerven. slopen. saneren. bouwrijp maken. gronduitgifte en 
woonrijp maken. Fakton. 
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gemeente wordt uitgevoerd, genaamd het klossieke modef'9. De overheid verwerft of bezit 
alle gronden binnen een plangebied, maakt deze bouw- en woonrijp en geeft bouwkavels 
uit aan ge"interesseerden die binnen de grenzen van het bestemmingsplan gaan 
ontwikkelen . De overheid draagt het volled ige exploitatierisico, maar kan via de 
uitgifteprijzen het grondexploitatieresultaat zelf be"invloeden . Zodra de plannen de 
gemeentegrenzen overschrijden, moeten gemeenten gaan samenwerken en dat kan in de 
volgende vormen 10

: 

a. Convenont 
Een convenant is een bestuursovereenkomst waarbij de publiek-publieke samenwerking 
zich beperkt tot een overeenkomst zonder dat er een aparte rechtspersoon wordt 
opgericht. De noodzakelijke afstemming vindt plaats door middel van contractuele 
afspraken. 

b. CV- BV constructie 
Dit is een privaatrechtelijke constructie waarbij de uitvoering overgedragen wordt aan een 
afzonderlijke organisatie. De daadwerkelijke besluitvorming en uitvoering blijven uiteraard 
bij de betrokken overheden liggen. De oprichting van een gezamenlijke onderneming 
betekent dat de deelnemende overheden bepaalde taken overdragen, maar daar 
slagkracht voor terug krijgen. Zo kan de publiek-publieke onderneming zelfstandig tot 
verwerving overgaan en kunnen, door de gemeente reeds verworven, gronden aan de 
onderneming worden overgedragen. 

c. Schop 
In dit geval kunnen de bevoegdheden van de deelnemende overheden worden 
overgedragen aan het openbare lichaam dat op grond van de gemeenschappelijke 
regeling wordt ingesteld. Het openbare lichaam wordt bestuurd door een algemeen 
bestuur, waarin vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten zitten. Dit algemene 
bestuur van het schap is bevoegd de bestemmingplannen te maken en te toetsen. Van 
afstemmingsproblemen is dan vanzelf geen sprake meer, omdat alles in een organisatie is 
geregeld. Di t is een vergaande vorm van overdracht van bevoegdheden . 

Publiek Private Samenwerking 
In het rapport7 1 genaamd Juridische bestuurl,jk ospecten van publiek-privote somenwerking 
wordt het begrip Publiek Private Samenwerking (PPS) als volg t gedefinieerd: 
"Een juridisch gestructureerde somenwerking tussen de overheid en private portijen op het 
terrein van de bouw in brede zin". 

Een PPS wordt door Keeris 72 omschreven als : "Een controctuele, zokelijke relotie tussen 
een of meer overheid- en een of meer private morktportijen, gekenmerkt door een 
gesloten, niet-vnjb/1/vend somenwerkingsverbond, gericht op het voor gezomenlijke 
rekening en risico reoliseren van een ruimtelijk investeringsproject, woorbij de te leveren 
insponningen, olsmede de kosten en opbrengsten oon de betrokken portijen warden 
toegerekend conform de bepolingen in de overeenkomst''. 

69 Overigens wordt het ook een klassiek model genoemd indien de grondexploitatie door een publieke partij uitgevoerd wordt. 
'° Kenniscentrum PPS (januari 200Li). Publiek-privote somenwerking: Den Haag. 
" Gaol P. van. Jager P .. Weisz R.M .. (2001 ). Onroerend goed ols be/egging. Wolters-Noordhoff: Goningen/ Houten 
" Keeris W.G. (2001 ). Vastgoedbeheer Lexicon. Ten Hagen Stam: Den Haag 
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Samengevat kan dus gezegd warden dat PPS73 een middel is om de voor de 
gemeenschap belangrijk geachte ontwikkelingen via een gezamenlijke inspanning te 
realiseren in die situaties, waarin partijen afzonderlijk niet in staat of bereid zijn dat op 
eigen kracht te doen. Complexe herontwikkelingen in binnenstedelijke gebieden warden 
veelal uitgevoerd via een PPS. Hier moeten vaak verschillende functies integraal warden 
gerealiseerd in een omgeving waar veel publieke en private partijen bij betrokken zijn. 
Naast eigendomsverhoudingen zijn oak de complexiteit van de opgave, kennis van de 
markt en het bouwproces en het reduceren van financiele risico's redenen voor PPS. In de 
samenwerkingsvormen warden afspraken gemaakt over de gewenste ambitie, de doelen, 
de belangen, de risico's en risicoverdeling en naar de w ijze van samenwerking. Er zijn 
verschillende vormen van PPS mogelijk74

. 

a. Bouwclaimmodel 
In dit model draagt de gemeente het grondexploitatierisico en voert de regie over het proces 
van de gronduitgifte ondanks dat zij in beginsel niet alle gronden in het plangebied in 
eigendom heeft. Marktpartijen verkopen hun gronden aan de overheid (eventueel voor een 
lagere prijs dan waarvoor is aangekocht). De marktpartijen kunnen later bij de gronduitgifte na 
het bouw- en woonrijp maken door de overheid in aanmerking komen voor een aantal 
bouwkavels. De marktpartijen maken winst bij de bouw en de verkoop van de kavels. De 
overheid kan exploitatierisico's beperken door een afnameplicht van de marktpartijen te eisen. 

b. Joint venture 
Overheid en marktpartijen richten een gezamenlijke onderneming, een grondexploitatie
maatschappij (GEM) op. Alie deelnemende partijen brengen de gronden van het plangebied in 
de onderneming in tegen een vastgestelde prijs en/of kopen zich in voor een evenredig 
bedrag. De GEM maakt de gronden bouw- en woonrijp en geef de bouwkavels uit. De GEM 
draagt het (gezamenlijke) exploitatierisico. De overheid en de marktpartijen verdelen onderling 
de inbreng, de zeggenschap en het risico in de grondexploitatiemaatschappij. Meestal nemen 
marktpartijen dee! met de verplichting een percentage van de bouwrijpe gronden af te 
nemen. Hier kunnen ze dan woningen of bedrijven op (laten) bouwen. De GEM draagt het 
volledige risico en de partijen zitten als 'sti lle vennoot' in de GEM. De stille vennoten zijn alleen 
aansprakelijk voor het eigen vermogen dat in de GEM is ingebracht. 

c. Concessiemodel 
Het concessiemodel komt in beeld wanneer een gemeente een gebied wil ontwikkelen, 
daarbinnen een (vrijwel) volledige grondpositie heeft en ervoor kiest om niet via de 
klassieke weg van de gemeentelijke gronduitgifte zelf de volledige verantwoording te 
dragen voor de grondexploitatie. De gemeente beperkt zich in dit model tot het opstellen 
van een programma van eisen waaraan de marktpartijen moeten voldoen . Vervolgens 
verleent de gemeente een concessie aan een marktpartij die de volledige uitvoering 
(grondexploitatie en vastgoedontwikkeling) en het risico op zich neemt. De regie voor de 
gemeente is hierbij klein . 

Privaat-private samenwerking 
Naast het Feit dat een geheel publiek publieke samenwerking niet mogelijk is. zo is oak 
een geheel private ontwikkeling niet mogelijk. De gemeente zal immers altijd besluiten 
moeten nemen over het bestemmingsplan , de verschillende vergunningen enzovoort. 

" www.pps.minfin .nl 
" Kuijpers M. en Krijger H.J. (2001 ). Beslissingsondersteunend model in de plonontwikkelingsfose van een integrole 

gebiedsontwikkeling. afstudeerverslag TU Delft. 
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Over samenwerking tussen private partijen wordt dan ook gesproken wanneer het project 
voor rekening en risico en onder regie van een private partij wordt uitgevoerd . Zoals in het 
concessiemodel waarbij de gemeente bij de ontwikkeling van een plangebied zich beperkt 
tot het stellen van een aantal randvoorwaarden . Vervolgens worden binnen deze 
randvoorwaarden de gehele ontwikkeling (aanleg infrastructuur, bouw- en 
grondexploitatie) overlaten aan marktpartijen. Ook de risico's liggen bij de marktpartijen. 

3.5 Resume 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste professionele actoren beschreven die betrokken zijn 
bij de herontwikkeling van binnenstedelijke stationsgebieden. Om een indruk te geven van 
de hoeveelheid betrokken partijen in de verschillende binnenstedelijke locaties, zijn de 
betrokken partijen uitgezet tegen binnenstedelijke locaties (figuur 6). De gekozen 
binnenstedelijke locaties in de figuur zijn gebaseerd op de verschillende locaties genoemd 
in paragraaf 2.3 .2. 
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NS 
Binnenstedelijke 

V\ "' J!:! 
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locaties J!:! .'!! "' C ·c; 

C v ~ "' -0 QJ 'ii, u v ,QJ ·c; C .:,:. QJ QJ V\ 
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C QJ -~ .e.o .g 0 ~ "' °> E Cl. QJ C E e 0 Vl 

0::: ~ C QJ C v 0 "' 0 8 
> > u: Q. \.? u 0 I]) u > u V) 

Sta tionsgebieden X X X X X (x) X X X X X X X 

Hers true tu reri ng X (x) X X (x) (x) X (x) 
wijken 
Binnenstedelijke X X X X X X (x) 
bedriiventerreinen 
Stadscentrum X X (x) X X X (x) 
(winkelareaal) 

F,guur 6: Bmnenstedel!Jke locot,es vs. hoeveelhe1d betrokken actoren /versch1/lende bronnen/ 

*Portijen zijn op elkaar aangewezen en zullen met elkoar moeten samenwerken binnen de camplexe binnenstedelijke 
herontwikkelingen. De kans op een PPS voor de verschillende binnenstedelijke gebieden is weergegeven en hieruit blijkt dot 
er in stationsgebieden vaak een publiek private samenwerking voorkomt [Rompelberg. fakton 2004/. 

Uit het schema blijkt dat stationsgebieden de grootste hoeveelheid betrokken actoren 
hebben. De aanwezigheid van een grate hoeveelheid actoren brengt meer belangen met 
zich mee. De kans dat deze belangen verschillend zijn wordt groter, aangezien iedere 
actor zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Ook is het 
belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de samenwerking. Dit kan op 
verschillende manieren, zoals aangegeven in pararaaf 3A afhankelijk van de betrokken 
actoren en de grondposities. 

De grote hoeveelheid betrokken actoren in combinatie met herontwikkelingen in 
binnenstedelijke stationsgebieden vormt het complexe kader van dit onderzoek. Het 
managen hiervan is een lastige maar belangrijke taak en daar zijn verschillende 
managementmethoden voor, deze komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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4 Relevante managementmethoden 

Li .1 lnleiding 
Om verbeteringen in de huidige managementmethoden te kunnen achterhalen, warden in dit 
hoofdstuk de relevante bestaande managementmethoden75 ge·1nventariseerd. Er zijn vele 
verschillende managementmethoden zoals: strategisch management, financieel management, 
kennismanagement, verandermanagement etc. In dit onderzoek draait alles om het managen 
van herontwikkelingen in complexe binnenstedelijke stationsgebieden en de daarvoor 
relevante methoden. 
Allereerst warden de bestaande managementmethoden beschreven die warden toegepast in 
bouwkundige en infrastructurele projecten, zoals complexe binnenstedelijke stationsgebieden. 
Aan het eind van deze paragraaf warden de verschillende managementmethoden met elkaar 
vergeleken. 
Naast deze methoden, die voornamelijk in bouwkundige ontwikkelingen warden toegepast, 
zijn er nog andere interessante managementmethoden. Een voor bouwkundigen 'nieuwe' 
methode om projecten te organiseren is het ESH-model, dat staat voor Evenwicht, 
Samenhang en Heterogeniteit. Deze methode brengt aspecten aan het licht zoals cultuur, 
managementstijl en personeel en biedt nieuwe inzichten voor de aanvullingen en verdiepingen 
van de huidige technische managementmethoden. 

Li.2 Management methoden 
Werkzaamheden kunnen op verschillende manieren warden aangepakt, zie figuur 7. Er 
kan routinematig gewerkt worden, dit is gebaseerd op herhaling, bestaande procedures 
en communicatiekanalen . lmproviserend werken is het snel inspelen op nieuwe 
omstandigheden, met weinig regels, procedures en afspraken, onduidelijk is waar de weg 
heen leidt. Planmatig werken is een vorm voor opdrachten die niet routinematig of 
improviserend zijn . Het is als een tussengebied te beschouwen, de start is improviserend 
en wordt te zijner tijd routine. Er zijn veel verschillende vormen van planmatig werken76 

zoals : strategische planning, productieplanning, meerjarenplanning, logistieke planning, 
projectmatig werken, multi-projectmanagement en programmamanagement. 

_,-- --· - ----- ------ ---- ..,,.,.,-,.-- -----
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i •Adhoc: \ \ •BIBu 
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1 • Va11g ( <.. • Duldulijk / 
\ • Nicuw Programme , Protect _) • Bt:kcnd / 

\, /~- , ___ _,,,,_~,. 
, ...... ____ ,_-·/ ....._ ___ _ _,../ '------

Figuur 7.- lmproviserend. plonmotig of routinemotig werken [www.tg.nf/ 

75 Een methode is een werkwijze voor de uitvoering van een bepaalde taak met een welomschreven resultaat en er 
worden meestal 3 samenhangende zaken onder verstaan : uitvoeringsstappen. die stappen uitgezet in de tijd en het 
uiteindelijke resultaat. De aard van een methode is beheersmatig. Grob J.W.M . (2004). MBA Dissertation . 
" Kor R. ( 199 5 ). Werk en aan prajecten. Kluwer Bedrijfswetenschappen: Deventer:. 

38 



Krachcenspel in een Kaartspel 

De vormen van planmatig werken die van belang zijn voor dit onderzoek worden in deze 
paragraaf beschreven, te weten: projectmatig werken (PMW) en programmamanagement 
(PGM). Voor de volledigheid en de nauwe samenhang met de hiervoor genoemde 
begrippen worden ook multi-projectmanagement en procesmanagement in de 
onderstaande paragrafen nader toegelicht. 

4.2.1 Projectmanagement 
Het werken in projectmatig verband wordt steeds vaker toegepast omdat het een flinke 
bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van een organisatie. Het biedt de mogelijkheid in 
te spelen op steeds snellere veranderingen en ontwikkelingen, waarbij mensen en 
middelen effectief benut worden in een tijdelijke situatie . Deze tijdelijkheid vraagt van de 
projectorganisatie duidelijke afspraken over de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de wijze van rapporteren aan de permanente 
( lijn-)organisatie. 

Om werk projectmatig aan te kunnen pakken, moet het voldoen aan bepaalde 
randvoorwaarden. Ten Gevers en Tjerk Zijlstra77 definieren een project als een reeks van 
samenhangende activiteiten en taken met de volgende eigenschappen: 

Een concreet omschreven eindresultaat; 
Een duidelijk gedefinieerd begin en eind; 
Realiseren binnen de gestelde beperkende randvoorwaarden; 
Een opdrachtgever of klant, verbonden aan het eindresultaat. 

De bovenstaande definitie beschrijft waar een project minimaal aan moet voldoen om 
project te worden genoemd. Daarnaast zijn de volgende kenmerken ook vaak van belang: 

Projecten omvatten unieke (of niet vaak voorkomende) elementen; 
Multidisciplinaire karakter, projecten vragen de inzet van meerdere 
deskundigheden: medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen werken 
samen om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken; 
Projecten brengen risico en onzekerheid met zich mee: ze zijn nieuw en er is 
onzekerheid of het resultaat gehaald zal worden. 

PMW is opgedeeld in vijf met elkaar verweven processen78 te weten: faseren, beheersen 
beslissen, afstemmen en samenwerken die gezamenlijk voor het projectresultaat zorgen. 
De vijf processen worden hieronder toegelicht. 

77 Gevers T. en Zijlstra T. ( 2001 ). Praktisch projectmonogement 7 - Handle1ding bij het vaorbereiden. realiseren en beheersen van 
projecten. tweede druk. 

78 www.twynstragudde.nl 
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Faseren 
De inhoudelijke activiteiten van projecten warden gefaseerd om het projectresultaat te 
bereiken. Projecten warden daarvoor opgedeeld in de volgende fasen 19

: 

lnitiatieffase (het idee): overeenstemming bereiken over het projectresultaat. 
Definitiefase (wat): het opstellen van een compleet en concreet eisenpakket van 
het beoogde projectresultaat. 
Ontwerpfase (hoe): akkoord bereiken over de oplossing van het projectresultaat. 
Voorbereidingsfase (hoe te maken): verkrijgen van een exacte beschrijving van het 
te realiseren projectresu ltaat. zodat de uitvoering soepel kan verlopen . 
Realisatiefase (maken): het perfect realiseren van het afgesproken projectresultaat. 
Beheer (in stand houden): instemming krijgen over aanpassingen in het gebruik. 
beheer en onderhoud van het projectresultaat. 
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Figuur 8: De beslisdocumenten en beheersospecten in de projectfosen [Wijnen. Renes. Storm. 200 7 J 

Beheersen 
Projectmanagement betreft ook het beheersen van verschillende aspecten binnen de 
fasen van het project. Er zijn vijf beheersmatige activiteiten te onderscheiden die 
gedurende het project bepaalde aspecten bewaakt80

: 

Geld: Gedurende het project moet duidelijk zijn welke kosten (en 
opbrengsten) al gemaakt zijn en welke kosten er nog gemaakt gaan 
warden. Dit hangt samen met het tijdsaspect van het project. 

Organisatie: Een projectleider zal het project organiseren, d.w.z. ervoor zorgen 
dat de betrokken weten welke rol ze spelen. hoe de 
besluitvormingsprocessen verlopen, het bewaken van de 
besluitvormingsprocessen en de algemene managementtaken. 

" Wijnen G .. Renes W .. Storm P. (2001 ). Projectmotig werken. Het Spectrum: Utrecht 
'° Wijnen G .. Renes W .. Storm P. (2001 ). Projectmotig werken. Het Spectrum: Utrecht 

40 



Tijd: 

lnformatie.· 

Kwaliteit. 

Beslissen 

Krach tenspel in een Kaartspel 

Een projectleider beheerst het tijdsaspect met behulp van het 
opstellen en het bewaken van een gedegen planning. 
Zowel projectmedewerkers als andere betrokkenen moeten op de 
hoogte zijn van belangrijke informatie. De projectdocumentatie 
moet toegankelijk zijn voor medewerkers. 
De projectproducten en resultaten moeten voldoen aan vooraf 
bepaalde kwaliteitsniveaus, voor fysieke producten is dit 
makkelijker meetbaar. voor overige producten za l men de kwaliteit 
anders moeten vastleggen . 

Bij iedere fase hoort een beslisdocument met de uitkomsten van zowel de inhoudelijke als 
beheersactiviteiten. Met een goedgekeurd beslisdocument wordt de voorgaande fase 
formeel afgesloten, de projectmatige aanpak heeft daardoor een sterk sequentieel 
karakter. het einde van elke fase is het uitgangspuntpunt voor de volgende fase. deze 
!open in elkaar over. 

De projectresultaat beschrijving 

De beschrijving van de 
inhoudelijke kwaliteiten 

Beheersplannen 

Hoe goed7 (kwaliteit) 

Voor/ doorwie7 (organisatie) 

Wanneer? (tijd) 

Op basis waarvan7 (informatie) 

Hoe rendabel7 (geld) 

Figuur 9. Toelichting GOTIK [Wijnen, Renes. Storm. 2007 J 

Afstemmen en Samenwerken 
Naast faseren, beslissen en beheersen zijn er ook nog de aspecten afstemmen en 
samenwerken . Het project moet ook voortdurend afgestemd warden op de omgeving, 
het projectresultaat moet immers uiteindelijk in die omgeving kunnen functioneren. En 
samenwerken is van belang omdat een project zelden een eenmansklus is. het gaat hierbij 
ook om de aanwezige cu ltuur en de type mensen . Deze laatste twee aspecten zijn in deze 
methode niet uitgewerkt en komen in paragraaf Ll.3 aan bod. 
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Projectorganisatie vs. lijnorganisatie 
Een project is per definitie een ti jdelijke structuur, die veelal de 'normale' hierarchie in de 
lijnorganisatie doorbreekt en daardoor moeilijk te plaatsen is ten opzichte van de 
bestaande ordening van taken , verantwoordel ijkheden en bevoegdheden . Het faciliteren 
van een project in een organisatie is dan ook niet eenvoudig. De benodigde inzet van 
mensen en middelen is bijna altijd een strijd, zie een samenvatting van het artikel 
hieronder door Van Rossum81

. 

·-ondanks za·n 7 5 jaren oefenen met projectmat1g werken is er altijd een spanning tussen project en lijn. 
Oat is ook niet vreemd want het goat om een ontmoeting tussen twee were/den die a/lebei hun waarde 
hebben moor die zeer fundamenteel van elkaar verschillen. Als projectorganisatie moet je daarom veel 
investeren in communicotie met de !1jn. Steeds momenten zaeken om mensen uit de /Jjn te betrekken bij en 
te informeren over het traject. Moor zelfs al doe je dot volgens het boekje - die spanning verdwijnt niet. is 
mijn ervaring. lk denk dot beide zijden. project en !1jn. moeten beseffen en occepteren dot die spanning 
inherent is oan projectmotig werken in een lijnorgonisotie. Oat he/pt al om er beter mee om te goon. En 
don met de ervaringen en inzichten die er inmiddels zij'n. die spanning zo klein mogel1jk proberen te 
houden ". 

De ondersteuning van projectmanagement in een organisatie kan op de verschillende 
manieren gefaciliteerd warden m.b.v. de hieronder weergegeven organisatiestructuren°2

: 

Lijnorganisatie 
De lijnorganisatie is sterk hierarchisch. iedere medewerker heeft een directe lijn naar 
slechts een persoon op een hoger niveau aan wie er verantwoording wordt afgelegd. 
Deze rechtstreekse, eenvoudige communicatielijn is het voordeel van deze 
organisatievorm, beslissingen kunnen snel genomen warden . Het nadeel van deze 
structuur is echter dat de horizontale communicatie (tussen afdelingen) minder goed 
georganiseerd is en dat dit mogelijk bureaucra tie in de hand werkt. De 
lijnorganisatiestructuur vereist van het management een veelzijdige kennis van alle 
aspecten binnen de organisatie . Deze vorm wordt vaak toegepast bij startende of kleine 
organisaties maar naarmate de complexiteit grater wordt ontstaan lijn-staforganisatie. 

Lijn-staforganisatie 
De lijn-staforganisatie is ondersteunend, er word en gespecialiseerde adviseu rs 
aangetrokken om de lijnfunctionaris te ondersteunen . Deze adviseurs geven 
beleidsadviezen aan de lijnfunctionaris voor wie zij werken. De staffunctionarissen warden 
betrokken bij beleidsbeslissingen . Zij hebben verder geen bevoegdheden en zi jn niet 
verantwoordelijk voor de uitvoering van hun adviezen. 

Projectorganisatie 
De (gemandateerde) projectorganisatie vormt een team speciaal aangesteld om zich bezig 
houden met de taken betreffende de ontwikkeling van een project. De !eden van de 
projectorganisatie warden onttrokken aan de lijnorganisatie en ondersteunen voor een 
tijdelijke maar meestal langdurige periode een project. lndien er niet voldoende en / of 
geschikte werknemers uit de lijnorganisatie kunnen warden gehaald om de functies in de 
projectorganisatie in te vullen , dan warden er tijdelijk externen aangetrokken. 

" www.xpin.nl. ardkel van R. van Rossum, 1 0 mei 2004 
" Pau l. J.C.L. e.a. ( 1994), Organisatie en gedrag. Kluwe r Bedrijfswetenschappen: Deventer. 

42 



Krachtenspel in een Kaartspel 

Projectbureau 
Bij grotere projecten is voor de ondersteuning van de projectorganisatie een 
projectbureau nodig. Medewerkers van een projectbureau voeren vooral secretariele en 
administratieve taken uit. 

Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer 
Zoals eerder aangegeven wordt projectmatig werken (PMW) gekenmerkt door een 
opdrachtgever83

. Deze opdrachtgever schept de kaders voor het projectteam en 
beoordeelt of er grenzen worden overschreden. In de praktijk wordt de opdrachtgevende 
functie op verschillende wijzen vormgegeven en gestructureerd. 
lndien meerdere organisaties met verschillende belangen samen aan een project werken 
kan er een projectteam in het !even geroepen worden, bestaande uit vertegenwoordigers 
van beide partijen. Aan het 
hoofd van dit projectteam 
staat vaak een stuurgroep die 
samengesteld wordt uit het 
(top)management van de 
betrokken organisaties en deze 
stuurgroep treedt op als 
opdrachtgever voor het project. 

Van Aken focust zich op de wijze waarop opdrachtgever en 
opdrachtnemer met elkaar omgaan. Door het scherp van elkaar 
scheiden van bedrijfsresultaat en projectresultaat kunnen 
verantwoordelijkheden ook scherp blijven. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor het projectresultaat en de opdrachtgever 
voor het bedrijfsresultaat. [T. van Aken, 19961 

Een andere vorm van gedelegeerd opdrachtgeverschap is te vinden in de situatie waarin 
de feitelijke opdrachtgever voor de projectleider moeilijk te benaderen is, bijvoorbeeld 
omdat deze zich te hoog in de hierarchie bevindt. Oplossing kan zijn om iemand lager in 
de hierarchie te voorzien van een helder en beperkt mandaat84 om namens de 
opdrachtgever zaken te doen met de projectleider. 

Rollen binnen de projectorganisatie • . 
Binnen het PMW zijn ten minste de volgende rollen te onderscheiden85

. De opdrachtgever 
(OG) zorgt ervoor dat het project gerealiseerd kon worden. De projectleider (PL) zorgt 
ervoor dat het project zal worden gerealiseerd en de projectmedewerker (PM) doet de 
dingen die gedaan moeten worden om het project te realiseren. Deze drie rollen die door 
Kor onderscheiden worden zijn hieronder nader toegelicht. 

Opdrachtgever 
Bij projectmatig werken heeft eenhoofdig opdrachtgeverschap de voorkeur, omdat 
eenheid van sturing noodzakelijk is om een project te kunnen realiseren. De 
opdrachtgever wil een probleem opgelost hebben of wil een kans benutten , en moet 
daarvoor het gewenste projectresultaat van tevoren definieren en ook alle benodigde 
middelen ter beschikking stellen. De opdrachtgever moet tijdens het project bijsturen en 
beslissingen nemen en ervoor zorgen dat de projectleider het project kan uitvoeren. 
Verwacht wordt dat de opdrachtgever betrokken kan en wil zijn gedurende het project en 
voldoende formele bevoegdheden en mandaten heeft om zijn taak uit te kunnen voeren. 

" Bos. J. en Harting E. ( 1998). Projectmotig creeren. Scriptum book: Schiedam. 
84 Mandaat is de bevoegdheid tot het verrichten van (een) bestuursrechtelijke handeling(en) maar er vindt geen overdracht 

van bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid plaats . Sectie recht en techniek. Recht voor ingenieurs . TU Delft 
" Kor R. ( 1995 ), Werken oon projecten. Kluwer Bedrijfswetenschappen: Deventer. 
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Project/eider 
De projectleider stuurt het hele project aan en beheerst naast de managementtechnieken 
ook inhoudelijke kennis. De projectleider dient de verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor het tot stand komen van het resultaat. De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de projectleider zijn afhankelijk van de rol die door organisatie wordt 
toebedeeld. De projectleider zorgt dat de inhoudelijke taken per fase warden uitgevoerd, 
verzorgt de coordinatie tussen de diverse betrokkenen en beheerst het project met 
behulp van de beheersaspecten GOTIK. Naast de interne activiteiten en verhoudingen 
heeft de projectleider de taak om de omgeving ( o.a. het draagvlak en veranderingen in de 
politiek en de bevolking) in de gaten te houden en bij te sturen. 

Projectmedewerker 
De daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt gedaan door projectmedewerkers. De 
projectmedewerker brengt zijn deskundigheid in gedurende de loop van het project en 
voelt zich medeverantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat. De 
projectmedewerker rapporteert gevraagd en ongevraagd aan de projectleider van het 
project en informeert daarnaast de eigen lijnorganisatie over zaken die het project 
betreffen. 

0¢=>0¢=>0 
e 0 e 

- Wil het hebben 
- Betrokken 
- Mag, kan wil beslissen 
- Delegeert 
- Lusten en lasten 

Maar: 

- OG niet gelijk aan PL 
- Laat unieke opgaven 
niet zwemmen 
- Is geen veelkoppig 
monter 

- Zal het waarmaken 
- Verbonden 
- lnitieert -en integreert 
- Test grenzen 
- Staat ten dienste van 

Maar: 

- Is inhoudelijk niet de 
beste 
- Is geen rommelaar 
- Is geen slavendrijver 

- Maakt het 
- Houdt van zijn werk 
- Is deskundig 
- Levert bijdrage 
- Wil samenwerken 

Maar: 

- Is geen belangen-
behartiger 
- Is geen afwachter 
- Is geen slaaf 

Figuur 10: Roi/en binnen PMW {www.tg.nl} 
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Projectmatig werken & infrastructuurontwikkel ingen 
Wat is de toepassing van projectmatig werken bij infrastructuurontwikkelingen7 Hagen86 

geeft aan dat het begin en het einde moeilijk terug te vinden zijn in 
infras tructuurontwikkelingen. ln itiatieven lopen soms jaren zonder dat er een 
projectopdracht of resu ltaatomschrijving wordt vastgesteld. Dergelijke opgaven zijn zeer 
kostbaar om improvisatie te tolereren en het project is oak vaak te ingewikkeld, uniek en 
onzeker om op een routinematige manier aan te pakken. Er is meestal geen sprake van 
een opdrachtgever en he t project is niet vanuit een punt beheersbaar. Geen van de 
betrokken actoren heeft de macht ( of wil deze toepassen) om een oplossing af te 
dwingen. Daaruit kan geconcludeerd warden dat infrastructuurprojecten vaak beperkt 
projectmatig aangepakt kunnen warden . En dit is van belang ter kenn isgeving voor het 
managen van complexe binnenstedelijke stationsgebieden in dit onderzoek. 

4.2.2 Multiprojectmanagement 
Voor het managen van een (groat) aantal projecten tege li jkertijd is 
Multiprojectmanagement (MPM) ontwikkeld . Deze projecten hebben geen re levante - en 
als zodanig te managen - inhoudelijke samenhang. Sams moeten al deze projecten door 
een capaciteitsbron (de opdrachtnemende organisatie) warden uitgevoerd. Het en ige 
belangrijke dat deze projecten gemeenschappelijk hebben is dat de gelijktijdige uitvoering 
door een en dezelfde capaciteitsbron . Er warden specifieke eisen gesteld aan het 
management van deze bran . MPM is dan oak heel wat anders dan 
programmamanagement (PGM, zie paragraaf Li.2 .3). Het gaat bij MPM niet om het 
'doelgericht managen' van de 'inhoudelijke samenhang' die zo karakteristiek is voor PGM, 
maar om het 'op continuTteit van de 
capacitei tsbron gerich t managen' van 
al lerlei 'afzonderl ijke projecten·. 
MPM regelt zaken over projecten heen, 
niet in elk project afzonderlijk. MPM 
vervult daarbij een brugfunctie tussen de 
permanente organ isatie en de tijdelijke 
projectorganisaties. 

MPM 

Oo 
0 
ogo 
0 Tijdelijke 

projeaorganisatie 

Figuur 11 : Brugfunctie Multiprojectmanagement[www.tg.nl} 

MPM wordt verder buiten beschouwing gelaten omdat het begrip in binnenstedeli jke 
stationsgebieden dicht tegen PGM aanzit en daarom geen toegevoegde waarde heeft. 
Om het onderscheid met PGM du idelijk te maken is het begrip hierboven wel kart 
toegelicht. 

•• Hagen G. ( 1997) Project of geen project' Visies op projectmanagement van infrastructure/e voorzieningen . 
Eindcolloquium TSM Business School. PMBA 111 : De Silt. 
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-4.2.3 Programmamanagement 
Een programma bestaat uit een groat aantal projecten. Projecten die na elkaar 
plaatsvinden maar ook projecten die tegelijkertijd !open. Een programma kan gezien 
warden als een paraplu waaronder projecten maar ook allerlei samenhangende 
activiteiten in een grater geheel warden geplaatst, zie figuur 1 2. 

Programma 

,--- - ---- - - - -. ,- - - - -- - - - - - -. 1- - - - - --- -- - -. 

Project x ~ Project y :~ Project z : 
._ ___________ _! ~-----------_! ~----------- I 

Figuur 7 2: Progrommo in relotie tot projecten [eigen invulling/ 

Programma's zijn niet eenvoudigweg aan te pakken als (grate) projecten, omdat: 
Het gericht is op het bereiken van een doe/(stelling) en niet op het bereiken van 
een van tevoren gespecificeerd resultaat ; 
Het projectoverstijgende doelstellingen heeft; 
Het een groat aantal projecten en daarmee samenhangende improvisaties en 
routinewerkzaamheden bevat; 
De fasering van een project bedoeld is om na iedere fase telkens een 
nauwkeuriger beeld te krijgen van het project, terwijl programma·s er "slechts" toe 
dienen om over het formele starten en stoppen van het programma te beslissen. 

Een programma wordt door Wijnen en van der Tak87 als volgt gedefinieerd: 
"Een programma is een uniek en tijdelijk complex van inspanningen (waaronder projecten) 
dot met beperkte middelen die doelgericht moeten warden uitgevoerd moor waarvan het 
einde nag onvoorspelbaar is. De inspanningen die in een programma thuis kunnen horen. 
bestaan uit zowel routines als improvisaties moor zeker oak wt (een groat aantal) 
projecten ". 

Een programma is subjectief, programma's betekenen verschillende dingen voor 
verschillende partijen in verschillende omstandigheden. Een gebouw kan een project zijn 
voor een ontwikkelaar, terwijl het voor de gemeente een onderdeel is van een grater 
herontwikkelingsprogramma. Een programma is meestal grater en belangrijker dan een 
project. Programma's warden nogal eens niet als zodanig (h)erkend en als gevolg daarvan 
niet op de juiste wijze aangepakt. 
Het managen van een programma wordt programmamanagement (PGM) genoemd en de 
programma-aanpak bestaat uit vijf ge'integreerde processen88 te weten : programmeren, 
besturen, autoriseren, afstemmen en samenwerken . 

•
1 Wijnen G .. Tak T. van der (2002). Programmamanagement 

" www.twynstragudde.nl 
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Programmeren 
Programmeren is het specificeren van doe/en en de daarop gerichte inspanningen . De 
kernactiviteit van programmeren is het verrichten van de inhoudel ijke inspanningen tijdens 
drie stadia van een programma: 

Opbouw: het komen tot een door de permanente organisatie geaccepteerd 
programmaplan . 
Effectuering: het eerste definitieve programmaplan wordt vaak in het begin van dit 
stadium frequent herzien. Het program ma zal ook groeien, het aantal projecten 
neemt toe. 
Afbouw: zodra besl ist wordt dat de programma-inspanning niet meer nodig is, 
begint het afbouwen. Mogelijk kunnen de programma activiteiten ondergebracht 
worden in de permanente organisatie. 

Besturen 
Besturen betekent plannen opstellen, besturingscriteria formu leren en deze criteria 
bewaken. Besturen is niet het uitvoeren van de inhoudelijke inspanningen, maar het 
mogelijk maken dat dit werk kan en zal plaatsvinden . In een programma worden er 
verschillende activiteiten tegelijkertijd verricht, dat betekent dat een programmamanager 
deze versch illende activiteiten ten opzichte van elkaar moet kunnen vergelijken. De criteria 
die daarbij kunnen ondersteunen zijn de volgende besturingscriteria: 

- Tempo 
Het tempo is het tijdsbestek waarin de doe/en van het programma nagestreefd warden 
met een hoog realiteitsgehalte en tijdige besch ikbaarheid van capaciteitsbronnen en van 
financiele middelen. 

- Hoolboorheid 
De haalbaarheid is gebaseerd op informatie over de aanwezigheid van voldoende pol itiek 
draagvlak voor de doe/en , de aanwezigheid van draagvlak bij de doelgroepen en 
betrokkenen, de aanwezigheid van eventuele externe bedreigingen, de aanwezigheid van 
interne bedreigingen, de financiele haalbaarheid en de technologische haalbaarheid. 

- Efficientie 
De efficientie is gebaseerd op informatie omtrent de financiele waardering van de 
effec ten, het realiteitsgehalte van die waardering, het kostenn iveau van de middelen en de 
toegevoegde waarde van de inspanning. 

- Flexibiliteit 
De flexibi liteit is het gemak waarmee bestuurlijke 
inspanningen geleverd worden om de 
afgesproken effecten te muteren (toevoegen, 
elimineren, verhogen, verlagen) en de 
beschikbare middelen te rea liseren . 

- Doelgerichtheid 
Doelgerichtheid is de mate waarin de 
afgesproken effecten (d irect of indirect) een 
bijdrage leveren aan de programmadoelen en het 
verbru ik of gebruik van middelen bijdragen aan 
de inspanningen en hun uitkomsten . 
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Flexibiliteit EfFicientie 

Doelgerichtheid 
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Auto riseren 
Autoriseren gaat over het formeel goedkeu ren en wijzigen van programmaplannen waarin 
afspraken zijn vastgelegd, door iemand die daartoe bevoegd is. Bij autoriseren is de 
kernvraag: wie neemt welke beslissingen7 Het handelt over bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden alsmede over zeggenschap en invloed. 

Afstemmen 
Afstemmen is het monitoren en het anticiperen op de interne en externe omgeving(
invloeden), zoals bestuurlijke, ambtelijke, maatschappelijke, politieke, financiele, 
technische, juridische ontwikkelingen. 

Samenwerken 
Samenwerken omvat het faciliteren van de werksfeer, door het goed opzetten van de 
organisatie, en het zorgen voor samenwerkingscondities door duidelijke afspraken te 
maken . 

De programmamanager kan de doelen en de daarvoor noodzakelijke inspanningen in veel 
gevallen weergeven in een doel- en inspanningennetwerk (DIN). Een DIN bevat de 
inhoudelijk en / of bestuurlijke samenhang tussen versch illende inspanningen. Een DIN 
wordt opgesteld en voortdurend bijgesteld, uitgebreid en aangepast. Daarmee vorm t het 
DIN een van de essentiele stukken op basis waarvan gemotiveerde en haalbare stappen 
kunnen worden genomen. 

Li .2A Procesmanagemen t 
In deze paragraaf wordt procesmanagement beschreven om de relatie tu ssen project- en 
programmamanagement aan te geven. Procesmanagemen t kenmerkt zich voornamelijk 
door de nadruk te leggen op de vraag welke veranderingen noodzakelijk zijn om een 
vraagstuk op te lossen. De aandacht verschuift van inhoudelijke aspecten van een project 
(vb. aantal woningen) naar de beleidsmatige aspecten van een project, hoe iets gedaan 
moet worden . Het betreft het sturen van de omgeving en het begrijpen van de context. 
Op procesmanagement wordt in de beginfasen van ontwikkelingen veel gestuurd, dit 
neemt af naar mate de doelen van de ontwikkeling duidelijk zi jn, dan kan er meer 
projectmatig gewerkt warden (zie paragraaf Li.1 .2.). 
Bij procesmanagement staat consensus- en draagvlakvorming centraal aangezien de 
betrokken partijen verschillende belangen hebben en de balans tussen eigenbelang en het 
belang van de ontwikkeli ngen moet nog gevonden warden voornamelijk in de startfase 
van dit proces. De procesmanager organiseert het beslu itvormingsproces en richt zich op 
de volgende aspecten89

: - Het organiseren van samenwerking Cussen parti jen 
- Het organiseren van het besluitvormingsproces: 
- De projectorganisatie: 
- De communicatie : 
- De 'financial engineering' en contractering. 

09 Akra Consul t ( 1999). Van project- naar procesmanagement bij ruimtelijke besluitvorming. 
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Het procesmanagement kan gestuurd warden op de volgende vier kernelementen volgens 
de Bru ijn, ten Heuvelhof, in 't Veld90

: 

Openheid: partijen in gelegenheid stellen om de beslui tvo rming mede ri ch ti ng 
te geven, en voor hen interessante onderwerpen aan te dragen. 
Veil igheid: parti jen moeten voldoende bescherming krijgen voor de eigen 'core 
values', die ongeachte de uitkomst van het proces niet warden aangetas t. 
Voortgang: voldoende snelheid in het proces. 
lnhoud: door de scherpe belangentegenstellingen moet erop gelet warden dat 
de besluiten wel voldoende inhoud hebben. 

4.2.5 Verschillen managementmethoden 
Na de beschrijving van enkele managementmethoden in de voorgaande para£rafen, 
warden hier de verschi llen tussen deze methoden weergegeven. In figuur lli zijn aan de 
hand van verschillende bronnen en eigen inzicht thema's geformuleerd om de methoden 
te kunnen vergel ijken. Multi-programmamanagement is hierbij achterwege gelaten 
aangezien deze vorm een (groot) aanta l projecten tegeli jkertijd aanstuurt, zonder dat deze 
projecten en ige re levan te of inhoudelijke samenhang hebben. Deze vorm kan dus 
beschouwd warden als een aparte vorm binnen projectmanagemen t. 

Thema Projectmanagement Procesmanagement Progra mma management 
. 

Dael Een concreet resultaat. Het organiseren van het Een ensemble van doelen en 
behalen van een vooraf besluitvormingsproces het ambities die niet exact 
overeengekomen resultaat. hoe. consensus etc. definieerbaar zijn. Waaronder 

een x-aanta l projecten. 
Stu ring ... Tijd. geld. kwaliteit . Openheid. vei ligheid. Tempo. haalbaarheid. 

informatie en organisatie. voortgang en inhoud. efficientie. flexibiliteit en 
doelgerichtheid. 

Fasering --- lnitiatief-. definitie-. Geen fase en geen duidelijk Opbouw. effectuering en 
ontwerp-. voorbereiding-. begin en eind. afbouw. 
realisatie- en beheerfase. 

Toepassing Tijde lijke organisatie. Oneindig. met wisselend Lange termijn . 

- beperkte duur. perspectief. 
Karakter Nieuwe eenmalige Meervoudige activiteiten . Meerdere peilers of thema·s. 

activiteiten. Drijft een Wisselende interacties om Veranderend mee met 
project de fuik in. gedrag op elkaar te omstandigheden. 

betrekken 
Structuur Et'!n doel onder gedeeld Diverse doelen en gedeeld Diverse doelen en mogelijk 

regime. regime. gescheiden regime. 
(On)zekerheid Aanzienlijke onzekerheid Onzekerheid en ambigulteit Doelgerichte presta ties. 

over prestaties. kos ten en over prestaties. kosten en onzekerheid over kosten en 
tiidsperspectief. ti idsperspectief. ti idsperspectief. 

Locatie realisatie Realisatie vindt plaats Realisatie komt in Rea lisatie komt op hoger 
buiten de li jnorganisatie. interorganisatorische arena·s niveau in de organisa tie tot 

tot stand. stand. 
Relatie tot bestaande Schendt bekende Zoekt nieuwe gebruiken Bestaat naast huidige 
organisatie gebruiken. Verstoort Genereert dynamiek en eist organisatie. 

procedures en posities in flexibiliteit 
lijnorganisatie. 

Context stu ring Beheersen gesloten Sturen omgeving. Overall sturing. 
systeem. 

Opdrach tgeverschap Kent slechts een Geen duidelijke Accepteert kwalitatieve en 
opdrachtgever. opdrachtgever. onderling strijdige doelen. 

F1guur 7 4: lnd1cat1e van versch1/len tussen project-. proces- en progrommamanagement 
[Verschillende bronnen als Twystro Gudde. Peek e.a. en eigen inzicht/ 

00 Bruijn J.A. de, Heuvelhof E.F. ten. Veld RJ. in "t (2000). Procesmonogement. over procesontwerp en besluitvorming. 
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Uit de bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat project- en programmamanagement 
eenduidiger en scherper omschreven kan worden dan procesmanagement. 
Procesmanagement is heel breed en zit overal in verweven. Het is als zuurstof, het is ook 
noodzakelijk, maar een vorm van standaardisatie van procesafspraken is bijna onmogelijk. 
Voor dit onderzoek is helderheid nodig in de definiering van de gebruikte 
managementmethoden, zodat van daaruit naar aanvullingen en verdiepingen gezocht kan 
warden. Uit dat oogpunt is er voor gekozen om procesmanagement in dit onderzoek niet 
speciaal te benoemen. Procesmanagement zit verweven in alle ontwikkelingen, maar is niet 
een expliciet onderwerp in dit onderzoek. Daarmee wordt direct afgekaart dat de aandacht in 
dit onderzoek uitgaat naar de begrippen project- en programmamanagement. Deze 
begrippen zijn nauw met elkaar verbonden zoals weergegeven in figuur 1 5. 

OrQanisatie 

PGM 

Strategie Structuur 

Doelgerichtheid 

Figuur 7 5: Relatie projectmanagement (PMW). programmamanagement (PGM) en de totale organisatie 
{Bewerking figuur Weggeman naar eigen inzichtj 

Projectmatig werken (PMW) geldt als basis voor het uitvoeren van een project. Projecten 
vallen weer binnen de kaders van een programma (PGM), waarbij de externe factoren en 
belangen op een hoger (bestuurlijk) niveau worden meegenomen. 
Deze twee begrippen zijn weer te plaatsen in een grocer kader, namelijk de totale organisatie 
van bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar. Een totale organisatie kan ook een 
herontwikkelingsgebied met de verschillende betrokken partijen betreffen. Bij het aansturen 
van een totale organisatie komen naast PMW en PGM ook aspecten kijken zoals leiderschap, 
managementstijl, type personen, bedrijfcultuur etc. Oftewel de organisatie in de breedste zin 
van het woord. Om deze aspecten te kunnen onderzoeken is het van belang opzoek te gaan 
naar een kapstok om deze aspecten aan op te kunnen hangen. 
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4 .3 Organisatie inrichting m.b.v. ESH- model 

Het managen van een herontwikkeling in een binnenstedelijk stationsgebied is een complexe 
opgave in een multifunctionele omgeving met veel partijen en verschillende belangen waar 
rekening mee gehouden dient te warden. Deze complexiteit heeft vaak vertragingen en het 
vastlopen van projecten als gevolg. De "traditionele" technocratische projectaanpak. waarbij 
voornamelijk wordt gestuurd op geld. tijd en kwaliteit, schiet hierbij tekort:9 1

. De oorzaken92 

voor het mislukken van projecten ligt vaak (33%) aan de organisatie en het management. zie 
figuur 16. 

Oorzaken mislukken projecten D 33% Organi satie / management 

1 Li% Projectomgeving 

D 21 % Doelen en re sultaten 

D 1 5% Planning en beheersing 

■ 11 % Hulpmiddelen 

D6% 0 verig 

Figuur 7 6: Cirkeldiagrom oorzaken mislukken [ Bos en Harting. 7 9981 

Ook uit praktijkervaring opgedaan bij fakton. kan gemeld warden dat er buiten de sturing op 
de traditionele aspecten ook heel veel invloed ligt bij andere aspecten die niet beschreven zijn 
in het bestaande project- en programmamanagement. Het gaat vaak om het managen van 
het krachtenspel tussen de verschil lende partijen bij een herontwikkeling waarbij gebruik 
gemaakt wordt van aspecten zoals: stijl van leiding geven. type personen. teamsamenstelling 
en cultuur enzovoort. 
De manager van een complex project heeft met een 
heleboel verschillende externe invloeden te maken (zie 
figuur 17). Deze aspecten warden echter in de huidige 
project- en programmamanagementmethoden niet 
expliciet beschreven. Vaak wordt er in de praktijk wel 
(mogelijk onbewust) op deze aspecten gestuurd, maar 
deze zijn niet beschreven in deze managementmethoden. Figuur 7 7: tnvtoeden manager 
Om aspecten buiten het bestaande project- en /Berenschot. 7 999/ 

programmamanagement te kunnen analyseren moeten er vernieuwende elementen warden 
ingebracht. Er zi jn verschillende modellen die het managen van projecten ( ook niet
bouwkundig) vanuit een andere invalshoek bekijken. Een van de modellen die als nieuwe 
invalshoek voor bouwkundige projecten beschouwd kan warden is het ESH-model. Dit model 
wordt hieronder nader uitgewerkt. Een aantal andere managementmodellen m.b.t. 
organiseren en besturen van Berenschot93

, warden nader toegelicht in bijlage VI. 

" Doorn N. van . (26- 11 -02 ). Projectmonoger moet voortouw nemen. Artikel in Cobouw. 
" Bos J. en Harting E. ( 1998 ). Projectmotig creeren . Schiedam: Scrip tum book. 
" Berenscho t ( 1999). Het Monogementmodellenboek. Elsevier bedrijfsinforma tie: Den Haag. 
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Weggeman, Wijnen en Kor• beschrijven het ESH-model als manier om naar organisaties te 
kijken. De essentie hiervan is dat elke organisatie op welk niveau dan ook. van welk type dan 
ook, in welke markt of omgeving dan ook wordt gevormd door drie processen: Doe/en stellen. 
Organiseren en Realiseren. Kortweg het DOR-model. zie figuur 18. 

Realiseren 
- Kwaliteit t/ m planning 
- Research t/m service 

Figuur 78: Het DOR-model [Weggemon. Wijnen en Kor. 2003] 

- Doe/en stellen 
De doelen worden gesteld via een missie en de doelstellingen. De missie is een min of meer 
kwalitatief en Filosofisch antwoord op de vraag waarom het belangrijk is dat de organisatie 
bestaat. En in de doelstellingen wordt een gekwantificeerd en precies antwoord gegeven op 
de vraag wot de organisatie wi l bereiken. 

- Organiseren 
Hoe kan dit vervolgens georganiseerd worden om de geformuleerde doelen te behalen7 
Daarvoor wordt een model met een zestal ontwerpvariabelen gebruikt die afgeleid zijn 
van het 75-model van McKinsey95. genaamd het ESH-model. Dit model zal hieronder 
nader worden toegelicht. 

- Realiseren 
Voor het realiseren van deze plannen kunnen de werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
worden onderverdeeld worden in de twee functies. De primaire functies zijn de 
werkzaamheden die een directe bijdrage leveren aan het ontstaan van producten of 
diensten en de secundaire functies: de werkzaamheden die het ontstaan van producten of 
diensten ondersteunen dan wel faciliteren . 

" Weggeman M .. Wijnen G .. Kor R .. (2003). Ondernemen binnen de onderneming- essenties van orgonisaties. Kluwer 
Bedrijfswetenschappen: Deventer. 

" Een organisatie vormt een holisdsch geheel of systeem. bestaande uit een veelheid van factoren. Tussen deze factoren is er 
een sterke wisselwerking. Als daarbij een factor zwak scoort. zal het geheel eronder lijden. De organisadetheorie van McKinsey 
integreert zeven pijlers. die in het Engels alle met een ·s· beginnen. vandaar het '7-S-model'. Het gaat om strategy, skills. systems. 
style. staff. structure en shared values. [ www.valuebasedmanagement.net/ methods_7S.h tm1] 
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In het DOR-model heeft de ·o van Organisatie een veel bredere dimensie dan de ·o van de 
welbekende projectmanagementmethode GOTIK. Het DOR-model geeft de O een 
uitgebreider betekenis onderverdeeld in zes variabelen. te weten : 

Variabele Toelichting 
Strategie De manier waarop ( en het geheel aan middelen waarmee) de 

vooraf gestelde doelen nagestreefd worden (actieplan). 
Structuur De taak-. verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling. 
Systeem Regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren 

gestuurd wordt. 
Personeel De karakteristieken en competenties van mensen. 
Managementstiil De kenmerkende gedragspatronen van het management. 
Cultuur De gemeenschappelijke waarden & normen van een groep 

- mensen en de daaruit voortvloeiende manier van doen (gedrag). 

Samen vormen deze zes variabelen het ESH-model. dit staat voor Evenwicht. Somenhong 
en Heterogeniteit. Deze onderlinge relatie (zie figuur 19) tussen de 6 variabelen wordt 
duidelijk door toelichting van de begrippen96

: 

Evenwicht: 
ledere ontwerpvariabele even belangrijk, 
dat vraagt om een consistence 
afstemming tussen de zes variabelen en 
een evenwichtige verdeling van tijd en 
energie hierover. 

Somenhong: 
Hiermee wordt bedoeld dat iedere 
verandering in een van de zes 
ontwerpvariabelen in de andere vijf een 
gevolg zal hebben. 

Heterogeniteit: 
Er moet net zoveel aandacht zijn voor de 
formele als de informele aspecten. voor 
zowel de vooraf als de in de praktijk 
toegepaste onderdelen. als voor de in
en externe variabelen ervan. 

Fig. 7 9. ESH-model f Wegge man. W1jnen en Kor/ 

Het ESH-model kan toegepast worden op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld op een team. 
op twee personen. op een hele organisatie of op meerdere partijen. In dit onderzoek betreft 
het model de samenwerking tussen verschillende partijen. die alien betrokken zijn bij de 
herontwikkeling van een complex binnenstedelijk stationsgebied. 
Deze zes variabelen worden gebruikt als kapstok om de ·o· van organisatie uit de 
projectmanagementmethode GOTIK te verdiepen. Aan de zes variabelen wordt in de 
volgende paragrafen uitwerking gegeven. 

,. Weggeman M .. Wijnen G .. Kor R .. (2003). Ondememen binnen de ondememing- essenties van orgonisoties. Kluwer 
Bedrijfswetenschappen: Deventer. 

53 



Krachtenspel in een Kaartspel 

4.3.1 Strategie 
De strategie97 is de manier waarop (en het geheel aan middelen waarmee) voorafgestelde 
doelen in een organisatie voor zowel de korte als lange termijn bereikt kunnen worden . 
De strategie van een organisatie moet bekend zijn bij het personeel en ook gedragen 
worden. 
Faes98 onderscheidt daarbij een 9-tal componenten die het krachtenspel van partijen bij 
het nastreven van de strategie kunnen be"invloeden. deze worden als aanvulling gegeven. 

Geduld tegenover haast. onderhandelende partijen zijn er in het algemeen bij 
gebaat zo snel mogelijk tot een overeenstemming te komen in een krachtenspel: 
Outside Options, een of meerdere partijen beschikken over alternatieven waardoor 
het niet noodzakelijk is dater een overeenstemming bereikt wordt. 
Commitment, de onderhandelaar. als vertegenwoordiger van een bedrijf of 
organ isatie. zal het resultaat moeten verantwoorden aan achterban. Naarmate de 
negatieve gevolgen voor de onderhandelaar groter zijn bij het niet bereiken van de 
doelstell ingen dan zal het commitment van de onderhandelaar grater zijn. 
Risk of breakdown. externe effecten die ervoor zorgen dat het krachtenspel 
ophoudt te bestaan. bijvoorbeeld wegvallen van tegenstrijdige belangen. 
Inside Option, ook de huidige situatie kan waarde vertegenwoordigen voor een 
van de partijen. onderhandelingen zijn dan niet noodzakelijk voor die partij. 
Asymmetrische informatie. dit kan het krachtenspel drastisch veranderen omdat de 
hoeveelheid kennis ongelijk is. 
Reputatie. hier is sprake van indien de onderhandelingstrategie van een van de 
partijen voorspeld kan worden vanuit ervaringen in het verleden. 
Leereffecten, ervaring uit het verleden kan voordeel opleveren m.b.t. strategie. 
Toekomst. als partijen in een onderhandelingssituatie verkeren waarbij ze weten 
dat dit in de toekomst nog vaker za l voorkomen. zijn zij geneigd samen te werken. 

4.3.2 Structuur 
Structuur99 omvat de taak- verantwoordelijkheids- en bevoegdheidverdeling in een 
organisatie. Het gaat hierbij zowel om de verdeling tussen afdelingen als tussen personen. 
Structuren moeten in de loop van de tijd aangepast worden om aan de meest ideale 
structuur te blijven voldoen. Elke structuur brengt afstemmingsproblemen met zich mee 
die gecompenseerd moeten worden door overleg, procedures en projecten enzovoort. 

4.3 .3 Systeem 
Het systeem omvat het geheel aan regels en procedures waarmee het functioneren van 
de organisatie gestuurd wordt. Systemen dragen bij aan het regelen van organisatorisch 
zaken (zoals procedures, instructies. voorschriften. methoden en protocollen) en leveren 
informatie op basis waarvan gehandeld kan warden. Systemen moeten flexibel zijn omdat 
ze aangepast en opgeheven moeten kunnen worden. 

" www.twynstragudde.nl 
98 Faes W .. Commercieel onderhondelen (199Li). Kluwer Editorial. Diegem 
99 www.twynstragudde.nl 
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Li.3.4 Personeel 
Met personeel wordt bedoeld de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers 
in een organisatie. In een krachtenspel kunnen actoren zowel als persoon of als 
organisaties gezien warden, beide eenheden stellen zich door een zekere manier van 
handelen op als een be'fnvloedende partij . Het is van belang om organisaties op zichzelf te 
analyseren (zie hoofdstuk 3 ), omdat vanuit hier hun gedrag als actor in het krachtenspel 
( deels) kan warden verklaard. Echter de type personen achter de actoren zijn ook van 
belang, dit kan het krachtenspel tussen actoren be'fnvloeden. Het aanbrengen van en ige 
typologie in de verschillende actoren is daarbij gewenst. 

De Engelsman Belbin 100 heeft onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van 
teams. Zijn conclusie is dat complementariteit van kennis, vaardigheden en houding van 
teamleden veel bepalender is voor de effectiviteit en de efficientie van een team dan de 
individuele competenties . Bij teamrollen gaat het voora l om wat je doet en hoe je dat doet 
en niet om wat je bent. Uit het onderzoek komt naar voren dater acht verschillende, voor 
een team noodzakelijke, teamrollen te onderscheiden zijn: 

Coordinator (voorzitter).' Faciliteren & committeren 
Deze persoon is bezig met de selectie van 
onderwerpen die aandacht vragen en met 
het samenvatten en ordenen van discussies. 
Is procedurevast, verheldert doelstellingen 
en versnelt besluitvorming. Heeft een goed 
gevoel voor timing en evenwicht en een 
vermogen om te enthousiasmeren. Bezit 
bekwaamheid om ieders sterke en zwakke 
punten te onderkennen. Soms wat 
manipulatief, delegeert persoonlijke taken 
en verantwoordelijkheden. 
Vormer (aanjager): Besluitvaardig & actie 
Deze persoon zoekt naar patronen in 
discussies, geeft vorm aan inspanningen, 

Figuur 20: Be/bin typen [www.tg.nl} 

mobiliseert mensen en stuurt bovenal aan op overeenstemming. Is zeer dynamisch 
en bloeit op onder druk. Kan provoceren en raakt snel ge'irriteerd. 
Uitvinder (vernieuwer): Creatief denkvermogen & visie 
Deze persoon genereert vooral nieuwe ideeen, zoekt naar oplossingen en maakt 
rake, kritische opmerkingen. Gaat op in ideeen en let niet op details, geen oog 
voor praktische zaken. 
Toetser (monitor) : Anlystisch denkvermorgen & oordeelsvorming 
Deze persoon verheldert graag objectief en bekwaam onduidelijkheden, evalueert 
allerlei suggesties om zo tot beslissing te komen en kan goed kritisch denken . Is 
soms te kritisch en weinig gedreven en afstandelijk. 
Werker (implementeerder): Planmatig werken & praktisch handelen 
Deze persoon zet ideeen om in praktische zaken. Heeft realiteitszin , zelfbeheersing 
en discipline. Is weinig flexibel en reageert traag op nieuwe mogelijkheden. 

'
00 Bel bin. R. ( 1981 ). Monogementteoms: why they succes or foil. London: William Heineman. 
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Onderzoeker: Sociaalvaardig & netwerken 
Deze persoon is op zoek naar ideeen buiten de groep. Is extravert. onderhoudt 
contact met allerlei mensen en brengt ideeen in discussie. Is extravert en 
nieuwsgierig. Is overoptimistisch en heeft geen natuurlijke neiging om werk af te 
maken. 
Groepswerker(ondersteuner): lnterpersoonlijke sensitiviteit & harmonie 
Deze persoon geeft steun aan de teamgenoten en is cooperatief. Is opmerkzaam. 
diplomatiek en brengt sfeer en harmonie. Gaat conflictsituaties uit de weg en is 
gemakkelijk te beTnvloeden. 
Afmaker (kwaliteitsbewaker) : Kwaliteitszorg & oog voor detail 
Deze persoon benadrukt de noodzaak iets af te maken, is nauwkeurig en efficient. 
Is overmatig bezorgd en kan moeilijk iets uit handen geven . 

Het herkennen van sterke en zwakke punten in personen kan van belang zijn in het 
verloop van een project. Deze aspecten zijn eenvoudig te achterhalen met behulp van het 
formuleren van kernkwal iteiten . Kernkwaliteiten 101 zijn eigenschappen die bij een persoon 
horen. Het is de specifieke kracht die anderen direct in een persoon herkennen en 
typerend is voor het handelen. Het is een onderdeel van het natuurlijke gedrag. 
Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: daadkracht, zorgzaamheid. zorgvuldigheid etc. 
Teveel van het goede slaat door 
naar het negatieve. de valkuil van 
de kernkwaliteit. Het positief 
tegenovergestelde van de valkuil 
is de uitdaging. Teveel van je 
deze uitdaging, de zwakte, is de 
allergie. Hoe meer men 
geconfronteerd wordt met de 
eigen allergie. des te groter is de 
kans om in een valkuil te 
stappen. Al de persoonlijke 
kwaliteiten zijn onder te brengen 
in kernkwadranten, zie figuur 21 . 

Kernkwaliteit 

Negatief 
tegenover
gestelde 

Helder 

Slijmerig 

Allergie 

Teveel van 
het oede 

X 
Teveel van 
hetgoede 

Valkuil 

Afstandelijk 

Positief 
tegenover
gestelde 

lnlevend 

Uitdaging 

Figuur 2 7: Voorbeeld kernkwodront [www.tg.nl} 

Het vroegtijdig onderkennen wat de persoonlijke sterke en zwakke punten zijn en die van 
een andere partij, kan leiden tot het voorkomen danwel oplossen van conflicten in de 
samenwerking en onderhandelingen gedurende het project. 

4.3.5 Managementstijl 
Onder managementstijl wordt verstaan de kenmerkende gedragspatronen van het 
management. Twynstra Gudde omschrijft managen als : 'dingen gedaan krijgen voor en 
door mensen'. En Weggeman, Kor en Wijnen 102 omschrijven managen als: 'ervoor zorgen 
dot anderen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op het realiseren van vastgestelde 
doe/en '. 

101 Bos. J. en Harting E. (1998). Projectmotig creeren. Scriptum book: Schiedam 
101Weggeman M .. Wijnen G .. Kor R .. (2003), Ondernemen binnen de onderneming- essenties van orgonisoties. Kluwer 

Bedrijfswetenschappen: Deventer. 
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Maar managen omvat meer dan puur het aansturen van mensen om dingen gedaan te 
krijgen , het is ook de manier waarop er aangestuurd wordt. Dit heeft te maken met 
leiderschap en het gevoel dat gecreeerd wordt bij mensen om de werkzaamheden te 
verrichten . Leiderschap wordt door Weggeman, Kor en Wijnen omschreven als: 'het 
creeren van een door de medewerkers ervaren gevoel van richting (commitment), met 
bezieling en betrokkenheid. 

Er zijn verschillende managementstijlen die naast inzicht in het primaire proces ook de 
vaardigheden met het omgaan met medewerkers betreft. Wijnen en Cor103 omschrijven 
verschillende stijlen van leidinggeven in de onderstaande figuur 22 . Leidinggeven vormt in 
deze figuur een combinatie van sturend en ondersteunend gedrag. 

Veel 

.c u 
U C 
·c QJ 
(1J u 
oo ·
"'_g/ 

·..::::; Q.J 

"' 00 - (1J &D 

Weinig 
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Stijl Lt 
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Taakgericht directief 

Stijl 2 
Overtuigen, verkopen , 
uitleggen, consulteren. 

Stijl 1 
Opdragen, instrueren, 
directief leiding geven. 

vertellen. 

Veel 

Figuur 22: Verschillende 
vormen van leidinggeven 
{Wijnen en Kor. 7 996] 

Stijl 1: Gedetailleerd aangeven hoe en wat er moet gebeuren en nauwlettend toezien op uitvoering. 
Toepassen als medewerker niet of nauwelijks bekwaam en bereid is (of onzeker is) of bij een 
overenthousiaste beginner. 

Stijl 2 : Medewerker vragen naar suggesties over de wijze van taakuitvoering. goede voorstellen honoreren. 
voortgang van vooruitgang en uitvoering bewaken en aandacht hebben voor medewerker. 
Toepassen indien medewerker niet erg bekwaam maar wel bereid is. 

Stijl 3: Onderzoeken welke zorgen de medewerker verwacht bij de uitvoering van de taak, re lationele 
ondersteuning bieden bij de uitvoering. Toepassen indien medewerker niet zo bereid maar wel 
bekwaam is . 

Stijl Le Aangeven wat er moet gebeuren en de medewerker verder vrij laten, alleen ondersteunen op 
verzoek en op vooraf afgesproken momenten de voortgang bewaken. Toepassen als medewerker 
bekwaam en bereid is . 

Macht is ook een aspect van managementstijl. Het is een manier waarop een manager in 
staat is om anderen te laten doen of juist niet doen wat de manager wil. De manager 
heeft daadwerkelijk macht, wanneer dit door de medewerkers als zodanig wordt ervaren. 
Macht wordt daarmee mede bepaald door de waardering die medewerkers toekennen 
aan bijvoorbeeld de zeggenschap over middelen. Een manager kan putten uit twee 
machtsbronnen: persoons- en positiemach t. 

Persoonsmacht 
Persoonsmacht wordt toegekend op grand van wie men is en niet op basis van de functie 
die men vervuld. Het is naast de macht van de sterkste ook de macht in de zin van 
lichamelijke aantrekkingskracht en deskundigheid, ook wel omschreven als charisma. 

'
0

' Kor R. en Wijnen G. ( 1996). Het managen van unieke opgaven. Kluwer bedrijfswetenschappen: Deventer. 
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Positiemacht 
Deze macht vloeit voort uit de positie van iemand binnen de organisatie. Een positie geeft 
recht op en toegang tot bepaalde informatie. middelen en netwerken. Positiemacht noemt 
men ook we! hierarchieke macht: de macht om mensen te straffen en re belonen. 

Persoons- en positiemacht 
Er is ook een combinatie van persoons- en positiemacht mogelijk. Dir betreft bijvoorbeeld 
connectiemacht: de manager behoort tot een bepaalde groep, kent bepaalde 
machthebbers. Dit type macht heet daarom ook we! referentiemacht. lnformatiemacht is 
ook een combinatie van persoons- en positiemacht. lnformatiemacht bestaat uit toegang 
hebben tot kennisbronnen etc. 

4.3.6 Cultuur 
Onder cultuur wordt verstaan de gemeenschappelijke waarden en normen van een groep 
mensen en de daaruit voortvloeiende manier van doen (gedrag). Cultuur staat overigens 
niet op zich maar wordt be"invloed door de cultuur van een bepaalde beroepsgroep, de 
cultuur van een land enzovoort. Er kunnen verschillende soorten cultuur onderscheiden 
warden . Handy ( 1978) onderscheidt vier typen organisatieculturen 104

, zie figuur 23 . In de 
praktijk komen vooral mengvormen voor. Deze warden meestal door een van de vier 
ideaaltypen gedomineerd. 

Machtsgerichte cultuur 
In een machtscu ltuur bepaalt macht de omgang tussen medewerkers. Her kan gaan om 
persoonlijke macht of macht over middelen . De machtigste personen domineren de 
besluitvorming. Sterke punten van deze cultuur zijn slagvaardigheid en wendbaarheid. De 
afhankelijkheid van enkele "machthebbers" en van een beperkte omvang zijn zwakke 
aspecten van deze cultuur. 

Rolgerichte cultuur 
In een rolcu ltuur bepalen formele rollen en vastgestelde 
communicatie- en gezagsli jnen de omgang tussen 
medewerkers. Procedures en zakelijke argumenten 
domineren de besluitvorming. Sterke punten van deze 
cultuur zijn stabiliteit, voorspelbaarheid en doelmatigheid. 
Her geringe aanpassingsvermogen in her licht van (externe) 
veranderingen is een zwakte. 

Taakgerichte cultuur 
In een taakcultuur bepaalt de taak die verricht moet 
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Figuur 23 : Organisatieculturen 
fwwwtg.nl/ 

warden de omgang tussen medewerkers. Niets mag de uitvoering van de taak in de weg 
staan . Pragmatische overwegingen van directe betrokkenen domineren de beslu itvorming. 
Sterke punten van deze cultuur zijn flexibiliteit en resultaatgerichtheid. De kans op 
verwaarlozing van vakmanschap en systematische beheersing is een zwakte. 

Persoonsgerichte cultuur 
In een persoonscultuur staat de (professionele) zelfverwerkelijking van het individu 
centraal. Alleen her gezamenlijke gebruik van schaarse hulpbronnen zorgt voor omgang 
met elkaar. Besluiten warden slechts genomen ingeval van consensus, op basis van de 
kwaliteit van de argumenten. Slechts minimale coordinatie en faciliterend management 
warden getolereerd. Een sterk punt van deze cul tuur is de aandacht voor deskundigheid 
en vakmanschap. De kans op methodestrijd en ideologische conflicten is een zwakte. 

'
04 www.twynstragudde.nl 
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4.4 Resume 
In dit hoofdstuk zijn verschillende managementmethoden met uiteenlopende invalshoeken 
naast elkaar gezet. Allereerst zijn de bestaande managementmethoden voor bouwkundige 
opgaven beschreven, waaruit vervolgens project- en programmamanagement 
geselecteerd zijn als uitgangspunt voor dit onderzoek. Er is een aantal kritische 
kanttekeningen geplaatst m.b.t. de volledigheid van deze methoden bij het managen van 
complexe projecten. Er zijn nogal wat Facetten die aandacht en sturing nodig hebben, zo 
blijkt uit literatuur en enige praktijkervaring. Aspecten zoals leiderschap, cultuur, type 
personen enzovoort komen niet aan de orde in het bestaande project- en 
programmamanagement. 
Om deze aspecten te kunnen benoemen is als kapstok het ESH-model gebruikt. Dit model 
geeft nieuwe inzichten uit een meer bedrijfskundige en organisatiekundige invalshoek. Het 
ESH-model geeft een verdiepingslag in de inrichting van de organisatie waaronder 
aspecten managementstijl, strategie en personeel. Dit biedt de mogelijkheid om de 
verbeteringen voor het huidige project- en programmamanagement aan op te hangen. 
Met dit hoofdstuk wordt het theoretische deel van dit onderzoek afgesloten en wordt er 
overgegaan naar de praktijkanalyse. 
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5 Onderzoeksinstrument 

5.1 lnleiding 
Na de uiteenzetting van het theoretisch kader in hoofdstuk 2, 3 en Li voor de 
herontwikkelingen van complexe binnenstedelijke stationsgebieden, wordt in dit 
hoofdstuk gestart met de analyse van de praktijk. Ondanks de behoorlijke hoeveelheid 
aan beschikbare literatuur o.a. over managementmethoden voor het sturen van 
bouwkundige ontwikkelingen zijn er aspecten in de praktijk die niet altijd even soepel 
verlopen, getuige de vastgelopen ontwikkelingen. Welke aspecten zijn in de huidige 
literatuur niet beschreven maar zijn in de praktijk we! noodzakelijk voor de voortgang van 
projecten? 
Deze verwondering geeft aanleiding tot analyse van de praktijk. Ten behoeve van deze 
analyse wordt er in dit hoofdstuk een onderzoeksinstrument ontwikkeld. Dit instrument 
wordt opgezet met behulp van resultaten uit enkele proefinterviews en relevante 
artikelen. De onderwerpen die in de artikelen en de proefinterviews naar voren komen 
worden gerubriceerd in een matrix en deze rubricering leidt tot een interviewprotocol , 
waarmee in hoofdstuk 6 een praktijkcasus geanalyseerd gaat worden. 

5.2 Onderzoeksonderwerpen 
5.2.1 Artikelen & Proefinterviews 
Er zijn relevante artikelen geselecteerd die de probleemstelling bevestigen en aanvullingen 
leveren op de bestaande theoretische managementmethoden. Van deze artikelen is een 
samenvatting gegeven in bijlage VII . De proefinterviews leveren een flinke bijdrage over de 
richting van verbeteringen vanuit praktijkervaring die gebruikt kan worden bij het opstellen 
van het interviewprotocol. De verslagen van deze interviews zijn terug te vinden in bijlage 
VIII. Hieronder volgt een samenvatting van de opzet van de interviews en de bi jbehorende 
bevindingen uit zowel de interviews als de artikelen. 

De proefinterviews zijn gehouden onder personen met praktijkervaring in ontwikkeling 
en/of consultancy. De vragen in de proefinterviews zijn gebaseerd op de volgende vier 
hoofdlijnen: 

a. Wat vindt u van projectmatig werken7 
b. Wat vindt u van programmamanagement? 
c. Wat vindt u van de onderlinge interactie tussen deze managementmethoden? 
d. Wat zijn aandachtspunten voor het aansturen van gebiedsontwikkelingen7 

De resultaten uit de proefinterviews en artikelen worden aan de hand van deze opzet 
hieronder nader toegelicht. 
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Ad a. Projectmatig werken 
Er komt naar voren dat projectmatig werken (PMW) toe is aan vernieuwing en daarvoor 
worden onder andere de volgende argumen ten gegeven: 

Voortschrijdend inzicht in de toepassing van PMW door veranderingen in de tijd ; 
Het traditionele PMW schiet tekort, er moet meer geschakeld worden tussen de 
verschillende fasen in een project; 
Er is meer onderzoek gewenst naar het succesvol managen van een integrale 
gebiedsontwikkeling; 
De puur technocratische projectaanpak schiet tekort, andere aspecten zoals 
leiderschap en de bestuurlijke context spelen ook een rol. 

Ad b. Programmamanagement 
Met betrekking tot programmamanagement (PGM) wordt aangegeven dat de juiste positie 
binnen ontwikkelingen nog verworven moet worden, met daarbij de volgende argumenten: 

Het huidige PGM is onderbelicht. Programma's moeten meer onderkend worden, 
er moet actief aan gewerkt en op gestuurd worden: 
Onderscheid PMW & PGM vaak niet helder; 
De interferentie tussen verschillende projecten moet aangestuurd worden op een 
niveau hoger door het PGM; 
Strategieontwikkeling voor PGM is nodig, kijk of het project past binnen het 
programma in plaats van andersom; 
Programmamanager moet voldoende mandaat hebben om projecten we/ of niet 
te starten ; 

Ad c. Relatie tussen PMW & PGM 
Uit de proefinterviews blijkt dat interferentie tussen PMW & PGM van groot belang is, met 
als toevoeging dat het zelfs belemmerend werkt indien PGM en PMW niet voldoende op 
elkaar zijn afgestemd. 

Ad d. Aandachtspunten aansturen ontwikkelingen 
De volgende aandachtpunten voor de aansturing van gebiedsontwikkelingen zijn genoemd: 

Politieke wendingen : 
lnformatie overdracht; 
Perceptie van het eindresultaat; 
T eamsamenstelling: 
Juridificatie; 
Cultuur; 
Strategie; 
Draagvlak; 

Aan de hand van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de probleemstelling die in 
dit onderzoek centraal staat ook daadwerkelijk leeft in de praktijk. Door de verschillende 
bronnen worden zowel de bestaande methoden bekritiseerd als aandachtpunten voor 
nieuwe invalshoeken weergegeven . De resultaten zullen in de volgende paragraaf worden 
verwerkt. 
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5.2.2 Rubriceringsmatrix 
Uit de verschillende bronnen in de vorige paragraaf blijkt dat het huidige project- en 
programmamanagement toe is aan verbetering. De resultaten /open uiteen van 
verbeteringen van de bestaande methoden van PMW en PGM, tot verbeteringen buiten 
de kern van de bestaande managementmethoden voor bouwkundige projecten. Deze 
laatste categorie verbeteringen is zeer breed, daarom is er een rubricering van deze 
verbeteringen noodzakelijk alvorens ermee gewerkt kan worden. Het ESH-model, 
beschreven in paragraaf Li.3, blijkt na analyse een geschikte kapstok omdat veel 
verbeteringen te rubriceren zijn binnen de zes variabelen van dit model. Een zevende 
variabele is daaraan toegevoegd, te weten politiek. 
Om een totaal overzicht van alle resultaten uit de artikelen en de proefinterviews te 
verkrijgen is er een matrix opgesteld, waarin alle resultaten gerubriceerd kunnen worden. 
Om een koppeling te maken tussen de verschillende managementmethoden zijn de 
variabelen van projectmatig werken en programmamanagement uiteengezet op de 
verticale as van de matrix en de variabelen van het ESH-model (inclusief politiek) vormen 
de horizontale as. Door de resu ltaten uit de artikelen en proefinterviews in de matrix van 
theoretische modellen in te passen, wordt er een koppeling gemaakt tussen praktijk en 
theorie. De rubriceringsmatrix in terug te vinden in bijlage IX. 
Uit de ingevulde matrix kan een aantal conclusies worden getrokken. Een groot dee/ van 
de resultaten is in de horizontale rij ·organisatie' ingedeeld, onder een van de zes 
variabelen van het ESH-model. Hiermee wordt bevestigd dat het ESH-model een 
verdiepingslag biedt voor de verbeteringen in de ·o· van GOTIK binnen PMW (zie 
paragraaf Li.2.5.). Het ESH-model vult daarmee het projectmanagement aan. Echter de 
ene methode sluit de andere niet uit, ze zi jn complementair aan elkaar. In het ESH-model 
zijn bijvoorbeeld geen projectfasen te onderscheiden en dat wordt we/ gedaan in PMW. 
Binnen de variabelen van het ESH-model zijn veel resultaten in de kolom 's trategie' terug 
te vinden. Hieruit kan worden opgemaakt dat de meerderheid van de verbeteringen, 
genoemd in proefinterviews en/ of artikelen, zich binnen de variabelen van het ESH-model 
voordoen, met speciale aandacht voor de variabele 'strategie'. Deze conclusie draagt bij 
aan de gerichtheid waarmee in de praktijkcasus vragen gesteld kunnen worden, om 
aanvullingen en verdiepingen in de huidige projectmanagementmethoden te vinden. 

5.3 lnterviewprotocol 
Voor het onderzoeken van de praktijkcasus wordt er een interviewprotocol opgesteld 
zodat de interviews op gestructureerde wijze uitgevoerd kunnen worden om de gewenste 
informatie te achterhalen. De basis voor dit protocol wordt gevormd door de variabelen 
uit de vorige paragraaf. Uit verschillende bronnen blijkt dat verbeteringen binnen deze 
variabelen vallen . Het totale interviewpro tocol is terug te vinden in bijlage X, hieronder is 
de opzet van het protoco/105 nader toegelicht. 
Het interviewprotocol start met een inleiding, probleemschets en doelstelling van het 
onderzoek. Dan volgen er algemene vragen betreffende de ge"interviewde aan de orde 
zoals: de functie, opleiding en per wanneer betrokken bij het project etc. Dit dienen puur 
als achtergrond informatie voor de interviewer, aangezien de resultaten anoniem verwerkt 
zullen worden. Deze anonimiteit zorgt er ook voor dater vrijuit gesproken kan worden. 

105 Weggeman M.C.D.P. (200 1 ). Methodologische themo 's voor promovendi in de bednjfswetenschoppen. TU!e: Eindhoven 
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Daarna volgen er open vragen aan de hand van de zeven variabelen die het resultaat zijn 
van de rubriceringsmatrix uit paragraaf 5.2. De zeven variabelen zijn: strategie, structuur, 
managementstijl, systeem. personeel, cultuur en politiek. De vragen die per variabele 
gesteld warden hebben als doe! de ge'interviewde aan te zetten tot nadenken over de 
toepassing van bepaalde aspecten bij de aansturing van een praktijkcasus. De aandacht 
van de ge'interviewde wordt dus gericht op een breed scala van onderwerpen. 
waarbinnen de ge'interviewde een mening kan geven over de toepassing van dat 
onderwerp. Als uitgangspunt bij het opstellen van het interviewprotocol wordt 
aangenomen dat PMW op de juiste wijze wordt toegepast door actoren bij het sturen van 
projecten. Macht de toepassing van PMW in de praktijk toch problemen opleveren . dan 
zal dat in de interviews vanzelf naar voren komen zodat dit meegenomen kan warden in 
de verbeteringen. Verder wordt als afsluiting van het interview gevraagd of de 
ge'interviewde nag aanvullingen heeft met betrekking tot verbeteringen in het 
projectmanagement. Daarmee wordt de kans dat belangrijke onderwerpen onbesproken 
blijven kleiner. 

5.4 Resume 
In dit hoofdstuk is een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Met behulp van de 
resultaten uit de artikelen en de proefinterviews kan het onderzoek toegespitst warden 
op de werkelijke knelpunten uit de praktijk. Uit deze praktijkanalyse komen aspecten naar 
voren die buiten het huidige project- en programmamanagement vallen . Na rubricering 
van deze resultaten in een matrix blijkt dat de resultaten onderverdeeld kunnen warden in 
de variabelen van het ESH-model. Dit model biedt een verdiepingslag voor de 'O' van 
GOTIK binnen het PMW. Daarmee is het ESH-model een aanvulling op PMW. De koppeling 
tussen beide methoden leidt aan de hand van de rubriceringsmatrix tot een 
interviewprotocol, dat als onderzoeksinstrument op de praktijkcasus zal warden 
toegepast. 
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6 Analyse praktijkcasus 
6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de casus Den Haag Nieuw Centraal geanalyseerd om 
verbeterpunten uit de praktijk te kunnen achterhalen. Allereerst zullen de selectiecriteria 
opgesteld worden waar een casus aan moet voldoen. om binnen de kaders van dit 
onderzoek te vallen. Met behulp van deze criteria wordt vervolgens een praktijkcasus 
geselecteerd en worden er interviews gehouden met personen van de verschillende 
betrokken actoren. De interviewverslagen worden samengevat, zodat de resultaten in het 
volgende hoofdstuk als input voor het opstellen van het instrument gebruikt kunnen 
worden . 

6.2 Selectiecriteria praktijkcasus 
Voor de selectie van geschikte casussen voor dit onderzoek wordt in deze paragraaf een 
aantal selectiecriteria geformuleerd. Voor het opstellen van deze criteria is naast de 
informatie uit voorgaande hoofdstukken ook input uit het boek van Bruil. Hobma. Peek, 
Wigmans 105 gebruikt. Dit onderzoek draait om complexe herontwikkelingen waarbij de 
volgende specifieke selectiecriteria voor een praktijkcasus gelden: 

Bestaande stedelijke structuur; 
Binnenstedelijk loca tie (hoge bebouwingsdichtheid); 
Multifunctionele vastgoedontwikkeling; 
Vele betrokken actoren met verschillende belangen (Rijk, gemeente, NS en 
marktpartijen), zodat het krachtenspel tussen deze actoren op 'ketenniveau· 
bekeken kan worden . 
Aanwezigheid van station of vervoersknooppunt, oftewel een combinatie tussen 
vastgoed en infrastructuur; 
Ontwikkeling in gevorderd stadium. schetsontwerp of verder, zodat analyse van 
het proces mogelijk is; 
Herontwikkelingsgebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. die los van 
elkaar ontwikkeld kunnen worden; 
Beschikbaarheid van informatie; 
Mogelijkheid tot het houden van interviews op 'vertrouwelijke' basis. 

Deze afbakening is van belang voor het doortrekken van resultaten naar vergelijkbare 
casussen . Alhoewel iedere casus anders is en resultaten niet altijd een op een vergeleken 
kunnen worden, kunnen de resultaten we! representatief zijn voor andere ontwikkelingen. 
Het doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen dat toepasbaar is op 
vergelijkbare herontwikkelingen. die minimaal voldoen aan de beschreven selectiecriteria. 

106 Bruil I .. Hobma F .. Peek GJ .. Wigmans G. (2004). lntegrole gebiedsontwikkeling. het stotionsgebied 's-Hertogenbosch. SUN: 
Amsterdam. 
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6.3 Casus I: Den Haag Nieuw Centraal 
Naar aanleiding van de beschreven criteria is Den Haag Nieuw Centraal (DHNC) 
geselecteerd als praktijkcasus. DHNC is een herontwikkeling in een complex 
binnenstedelijk stationsgebied. Er zijn veel verschillende actoren bij deze ontwikkeling op 
het gebied van vastgoed als infrastructuur betrokken zoals het Rijk, de gemeente, de NS 
en verschillende ontwikkelaars. De herontwikkeling bevindt zich in een gevorderd stadium, 
verschillende deelgebieden zijn in de on twerp- en / of uitvoeringsfase. Er is voldoende 
informatie over het project beschikbaar en de betrokken partijen zijn bereid een bijdrage 
te leveren aan dit onderzoek. Daarmee voldoet deze casus volledig aan de selectiecriteria 
opgesteld in paragraaf 6.1. Hieronder wordt de casus nader toegelicht. 

Onder de noemer 'Den Hoag Nieuw Centroo/' wordt het Centraal Station van Den Haag 
getransformeerd tot vervoersknooppunt van formaat. Het gebied er omheen wordt 
herontwikkeld voor zowel woningen, kantoren als leisure. In 2020 101 zullen gemiddeld 
350.000 reizigers per dag gebruik maken van de trein, bus, tram, RandstadRail, taxi en 
fiets. De komst van de HSL is een cruciale schakel in de ontwikkeling van het hele 
centrumgebied van Den Haag. 

Den Haag Nieuw Centraal bestaat uit vijf deelprojecten te weten : de OV-Terminal, 
Overbouwing Busplatform, Koningin Julianaplein, Babylon en het Anna van Buerenplein. 
Daarnaast zijn er nog twee belangrijke thema's die een rol spelen in het project, namelijk 
de openbare ruimte en de bereikbaarheid. In bijlage XI worden de deelgebieden en 
thema's nader toegelicht. In de bijlage worden ook de volgende onderwerpen beschreven : 
de betrokken actoren, de financiering en beschikbare subsidies, de samenwerkingsvorm, de 
verschillende projectfasen en de huidige stand van zaken. 

'
0

' www.denhaag.nl 
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Zoals uit de selectiecriteria blijkt moeten er verschillende actoren van zowel het Rijk, de 
gemeente, de NS en de private partijen betrokken zijn bij de herontwikkeling van een 
complex stationsgebied. Deze verschillende actoren warden weer onderverdeeld naar 
actorgroepen. omdat dit bijdraagt aan het gestructureerd verwerken van de resultaten tot 
een hanteerbaar instrument. De vele actoren warden hiermee teruggebracht tot vier 
actorgroepen . Uit de verschillende actorgroepen warden voor de casus DHNC in totaal 
achttien personen ge'interviewd die de verschillende niveaus in een organisatie 
vertegenwoordigen. van directeur tot projectleider. Aangezien de interviews anoniem 
verwerkt warden kan hier alleen de hoeveelheid interviews en een summiere toelichting 
per actorgroep gegeven warden . Voor meer informatie is er een vertrouwelijke bijlage XII 
toegevoegd (niet voor iedereen beschikbaar). 

Actorgroep Aantal Toelichting actorgroep 
interviews 

Riik 5 Landelijke overheidsdiensten 
Gemeente 7 Verschillende gemeentelijke lagen/diensten 
NS 3 Verschillende werkmaatschappijen 
Private partijen 3 Verschillende ontwikkelaars 

Totaal 18 

ledere actor (van belegger tot uitvoerende organisatie) is geplaatst in een actorgroep, 
waarbinnen de taak van die actor van oorsprong onder valt. Bepaalde actoren kunnen een 
andere core-business hebben dan de actorgroep waar zij nu onder geplaatst worden . 
Toch is specifiek gekozen om deze indeling vast te houden. aangezien bepaalde actoren in 
de praktijk ook vaak onder een noemen worden geschaard en deze indeling toepasbaar 
moet zijn in de prakti jk. 
Deze keuze draagt ook bij aan het Feit dat er in dit onderzoek gekeken wordt naar de 
actoren op 'ketenniveau·. Het gaat in principe om de het krachtenspel tu ssen de 
verschillende betrokkenen en niet om de individuele actoren. Dit is echter wel een punt 
van aanbeveling voor nader onderzoek, aangezien dit ook zeer interessant is, maar te ver 
gaat voor dit onderzoek. 

6.4.2 Resultaten interviews 
Na de selectie van de te interviewen personen binnen de verschillende actorgroepen. zijn 
de interviews afgenomen aan de hand van het interviewprotocol. In bijlage XIII is een 
samenvatting van de interviewverslagen bijgevoegd. Hieronder wordt een globale indruk 
van de resultaten gegeven, volledige rubricering van de resultaten komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde. 

De ge'fnterviewden geven over het algemeen blijk van herkenning bij de voorgelegde 
thema's in het interview. De managementmethode GOTIK. overigens vaak niet of 
onvolledig toegepast. wordt gezien als een methode om met harde beheersaspecten het 
project te sturen. Het is rigide, heeft bepaalde vaste beheersaspecten en biedt een 
duidelijke structuur voor het managen complexe projecten. Vervolgens wordt er 
enthousiast gereageerd op de vragen in relatie tot de variabelen uit het ESH-model. Deze 
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variabelen bieden heel andere sturingsmogelijkheden en zijn meer hybride van structuur. 
De meeste ge"interviewden hadden deze invalshoek niet verwacht, maar zijn blij met de 
mogelijkheid op deze onderwerpen te reageren. Ge"interviewden geven aan op sommigen 
variabelen bewust of onbewust te sturen , maar door de interviewvragen wordt men min 
of meer gedwongen over deze aspecten na te denken. Dat geeft leuke reacties en biedt 
ook inzicht in de werkelijke toegepaste sturingsaspecten. Het ESH-model is een 
managementmethode met variabelen waaronder ook zachte aspecten vallen. 
Ge"interviewden vinden de menselijke kant van het project belangri jk, want projecten zijn 
naast technisch complex ook menselijk complex. 
Verder wordt door een aantal ge'interviewden aangegeven dat enorme projecten in 
complexe binnenstedelijke gebieden niet echt te definieren zijn als projecten. Een project 
heeft afgebakende en planmatige kaders nodig en dit strookt niet met de ontwikkel ingen 
die plaatsvinden in complexe gebieden. Deze ontwikkelingen behelzen meer dan een 
project omschrijft en kunnen daarom beter gebiedsontwikkelingen genoemd warden. 
Gezien de lijn van dit onderzoek warden er, niet geheel onverwacht, ook verbeteringen 
voor het management van complexe herontwikkelingen aangedragen. De onderstaande 
thema's komen daarbij veelvuldig ter sprake. 

Veel ge'interviewden geven aan dat de opzet van de structuur in complexe 
ontwikkelingen een heikel punt is. Partijen weten niet waar ze aan toe zijn en er 
heerst onduidelijkheid over de taken , verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
De relatie tussen partijen onderling wordt erg belangrijk gevonden, maar is 
tegelijkertijd ook een valkuil in de samenwerking. Het creeren van een informele, 
open en platte cultuur met chemie en vertrouwen is belangrijk, dit is niet 
eenvoudig vanwege de verschillende achtergronden van partijen . 
Politiek wordt genoemd als aspect waar veel aandacht naar uit moet gaan. 
Aangezien de politiek niet transparant is, geeft dit onzekerheid bij het uitzetten van 
de strategie voor partijen. Men is (groten)deels afhankelijk van politieke 
wendingen en daarom moet dat aspect goed in de gaten gehouden worden. 
Veel ge'interviewden ondervinden negatieve gevolgen van het Feit dat 
programmamanagement niet (goed) is neergezet. Vaak is er geen programma 
gedefinieerd en warden projecten niet centraal aangestuurd. Er is geen interactie 
tussen projecten en dat veroorzaakt negatieve effecten onderling, vanwege tekort 
aan interferentie. 
Als laatste belangrijke punt in deze globale indruk van de resu ltaten wordt 
aangegeven dat ge'interviewden de type mensen aan tafel erg belangrijk vinden . 
Het is verstandig de juiste ( complementaire) type men sen aan tafel te hebben per 
fase, terwijl daar min imaal (of niet) op gestuurd wordt of zelfs niet kan worden 
vanwege bevoegdheden. 

Concluderend kan gezegd worden dat er uit de interviews voldoende informatie is 
voortgekomen die bijdraagt aan het beantwoorden van de probleemstelling. 
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6.5 Resume 
Aan de hand van de beschreven selectiecriteria in dit hoofdstuk is DHNC als praktijkcasus 
gekozen. Het interviewprotocol is toegepast om de verschillende interviews in DHNC af te 
nemen en daar zijn veel resultaten uit voortgekomen . 
Ondanks het Feit dat sommige verbeterpunten mogelijk open deuren lijken, zijn het juist 
deze valkuilen die vandaag de dag voor velen een rol spelen, gezien de resultaten uit de 
interviews. Daarnaast wordt in de interviews ook de noodzaak van het (juist) toepassen 
van de bestaande methoden bevestigd. De resultaten brengen ook relatief nieuwe 
aspecten voor bouwkundige ontwikkelingen aan het licht. Deze resultaten dragen bij aan 
het verbeteren van het huidige project- en programmamanagement en geven richting aan 
de verbeterpunten voor complexe herontwikkelingen . Aangezien de resultaten deels 
overlappend zijn met de afgenomen proefinterviews, wordt de eerder aangenomen 
richting voor de verbeterpunten bevestigd. Dat wil dus zeggen dat de resultaten passen 
binnen de voor bouwkundige begrippen 'nieuwe· variabelen van het ESH-model. Hieruit 
kan geconcludeerd warden dat er behoefte blijkt te zijn aan een overzicht voor de 
verbeterpunten in complexe herontwikkelingen. 
In het volgende hoofdstuk warden de resultaten uit deze praktijkcasus gerubriceerd, om 
daarmee een instrument op te kunnen stellen ter verbetering van het management in 
complexe binnenstedelijke stationsgebieden. 
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7 lnstrumentontwikkeling 

7 .1 lnleiding 

. ;/ ., 

Om overzicht te krijgen in de enorme hoeveelheid resultaten uit de interviews, worden alle 
resultaten samengevoegd tot een aantal thema·s. Deze thema's worden verwerkt in een 
matrix, zodat in een oogopslag zichtbaar is waar de verbeterpunten voor het project 
DHNC zich bevinden. Vervolgens worden in paragraaf 7.3 deze thema's ook nog ter 
validiteittoets voorgelegd in een tweede casus, het Stationsgebied Utrecht. De resultaten 
uit beide casussen worden meegenomen bij het opstellen van het instrument. Uiteindelijk 
krijgt het instrument een tastbare uitwerking in de vorm van een bord met kaartspel, 
zodat het toegepast kan worden op andere herontwikkelingen in complexe 
binnenstedelijke stationsgebieden. 

7.2 Verwerken resultaten DHNC 
7.2.1 Top 25 verbeterpunten 
De resultaten uit alle interviews zijn naar eigen inzicht samengevoegd tot een beperkt 
aantal thema·s. De overeenkomstige resultaten uit verschillende interviews zijn onder een 
thema geplaatst waarin de verbeterpunten worden weergegeven. Dat is voor zover 
mogelijk met alle resultaten gedaan, mits een thema door minimaal twee actoren 
genoemd is . Vervolgens zijn alle interviewverslagen nogmaals doorlopen om na te gaan of 
alle conclusies daadwerkelijk onder de geformuleerde thema's passen. 

Uiteindelijk zijn er 2 5 thema's geformuleerd. Deze thema's zijn terug te vinden in tabel 1, 
gesorteerd op frequentie waarmee het thema genoemd wordt. In deze tabel is eerst het 
thema genoemd met daarbij (een) steekwoord(en) om het thema nader toe te lichten. In 
de kolom daarnaast is een uitgebreide toelichting op het thema gegeven, samengesteld 
uit de resultaten van de verschillende interviews. Vervolgens is aangegeven door welke 
actorgroep (zie ook paragraaf 6.L-1 . l .) het thema genoemd is. 

Zoals reeds is aangegeven worden er per actorgroep personen op verschillende niveaus 
binnen de organisatie ge"interviewd. Per actor zijn er soms meerdere personen 
ge"interviewd per functie. De resultaten van de personen op dezelfde functie binnen een 
actor zijn samengevoegd tot een resultaat. Dit is gedaan om de verhouding met andere 
actoren binnen de actorgroep gelijk te houden , aangezien de resultaten in een later 
stadium ook geturfd gaan worden. De verhouding van de actoren binnen de actorgroep 
blijft daardoor gelijk, er is telkens maar een telling mogelijk per actor in de actorgroep. Dit 
heeft tot gevolg dat ondanks dat er in totaal 18 personen zijn ge"interviewd er maar 
maximaal 1 3 maal geturfd kan worden per thema. Hieronder is ter informatie met behulp 
van het getal tussen de haakjes aangegeven hoeveel personen er ge"interviewd zijn per 
actor. 

Actorgroep: 
Rijk 
Rl = Rijk 1 
R2 = Rijk 2 
R3 = Rijk 3 
R4 = Rijk 4 (2x) 

Actorgroep: 
Gemeente 
Gl = Gemeente 1 (2x) 
G2 = Gemeente 2 
G3 = Gemeente 3 (3x) 
G4 = Gemeente 4 

Actorgroep: 
NS 
Nl = NS 1 
N2 = NS 2 
N3 = NS 3 

Actorgroep: 
Private partijen 
Pl = Priva te partij 1 (2x) 
P2 = Private partij 2 · 
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Tobe! I : Top 25 verbeterpunten. casus DHNC 

Nr. Thema / Toel ichting Door 
soecificatie actor 

1. Structuur / Actoren geven aan dat de structuur zowel van de eigen als andere Rl, R3, 
taken , organisa ties vaak erg onduidelijk is. Taken . verantwoordelijkheden en Rli,Gl, 
verantwoorde- bevoegdheden zijn niet helder en niet eenduidig. Actoren geven aan dat G2. G3. 
lijkheden, een goede (basis)structuur belangrijk is. het versnelt het proces. Het Gli,Nl, 
bevoegdheden blijkt veel tijd te kosten om dit goed op te zetten en aanpassingen in de N2. Pl, 

basisstructuur zijn nodig per fase en vanwege voortschrijdend inzicht. P2 
Het is dus van belang scherp te krijgen hoe de eigen en de andere 

' 
organisatie ergens aan tafel zit. wat de opdracht en het mandaat etc. is 

:, om doelstellingen te bereiken. 
• Verschillende actoren menen dat een sterk hierarchische structuur 
' hiervoor geen noodzaak is. Korte lijnen en informele contacten ('in de 

wandelgangen' en 'bij de koffieautomaat') werken ook goed, zolang 
mensen hun verantwoordel ijkheden kennen en strak rapporteren aan 

' 
de meerdere in de organisatie. Maak mensen deelgenoot, mandaten 
zijn dan niet noodzakelijk, geef mensen verantwoordelijkheid. Mensen 
met mandaat moeten meestal meer verantwoording afleggen aan 
achterban dan mensen zonder mandaat. 

'i Verder vale de opgezette structuur vaak (te) snel weg tegen het einde 

i 
van het project. Deze moet vastgehouden worden tot en met de 
afronding van een ontwikkeling. zodat de samenwerkingsstructuur 
ondanks de verschuivende rollen blijft bestaan. 

2. Cultuur / relatie De relatie tussen actoren onderling is belangrijk voor een succesvolle Rl , R3, 
samenwerking. Over het algemeen waarderen de gei'nterviewde Gl , G2, 
actoren een informele. open en platte cultuur. waarbij vertrouwen en G3 , Gli . 
chemie heel erg belangrijk zijn. Aangegeven wordt dat wantrouwen Nl. N2 , 
tussen actoren veelal veroorzaakt wordt door: bepaalde posities. N3 , Pl . 
historie, dubbelrollen, samenwerkingsvorm, onduidel ij ke strategie etc. P2, 
De onderlinge cultuur kan verstoord worden door dergelijke negatieve 
relaties. Een verschil in cultuur kan de collectieve ambitie in de weg 
staan. Aanpassingen in de structuur, zodat de lijnen vanzelfsprekend 
zijn, maakt het cultuurverschil mogelijk ondergeschikt. 

3. Strategie / De politiek heeft veel invloed op de ontwikkeling van projecten in zowel R2, R3, 
politiek' 00 negatieve als positieve zin. Gl, G3. 

Dat de politiek niet inzichtelijk is draagt bij aan de negatieve invloed. Gli,Nl, 
politici houden afspraken vaag en bouwen altijd flexibiliteit in en dat is N2, N3, 
negatief voor de slagvaardigheid en de voortgang van een ontwikkeling. Pl , P2, 
Voornamelijk in het voortraject ligt weinig vast en dan kan er veel 
onzekerheid ontstaan omdat de ideeen in de poli tiek onzeker zijn. Dat is 
niet handig voor het uitzetten van de strategie. Actoren moeten daarom 
de politieke bewegingen goed in de gaten houden en draagvlak creeren 
voor ideeen in de loop van de tijd. Een slimme 'doorkoppel'-structuur 
(voorzitter van vergadering x, is secretaris bij vergadering y) kan 
bijdragen aan het creeren van draagvlak in verschillende lagen. Dit punt 

' heeft een link met structuur (thema 1 ). indien het in de structuur goed 
geregeld is. heeft dat positieve effecten op het draagvlak. 

', Positief is dat indien zich problemen voordoen. de politiek ook 
ontwikkelingen kan stimuleren door e.e.a. vlot te trekken. Als men 
transparant is in de gang van zaken in een project en er een heldere 
organisatie opbouw is. dan geeft men de politiek ook vertrouwen. 
In Nederland zijn er veelal politieke kleuren en/of koppen gekoppeld 

'
08 Politiek in de zin van staatkundig en niet in de zin van tactiek etc. 
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aan projecten i.v.m. het verwerven van draagvlak. Dit geeft na iedere 
termijn van vier jaar weer een bepaalde druk voor de voortgang van 
een ontwikkeling. Om op die politieke termijnen te kunnen anticiperen, 
moet dit los gekoppeld worden of moet men de zekerheid hebben dat 
de opvolgende politicus de on twikkeling op zelfde wijze stimuleert. 

Li. PGM / opzetten PGM is niet (goed) georganiseerd. Vaak is er geen programma Rl , R3 , 
gedefinieerd en wordt het onderlinge effect van projecten op elkaar Gl, G2 , 
niet georganiseerd. De projecten creeren in dat geval zelf het G3, Nl , 
programma. terwijl PGM het startsein zou moeten zijn voor projecten. N3 , Pl , 
Werken aan een project zonder programma is niet realistisch . P2 
Een programma hangt boven projecten en moet dan ook georganiseerd 
worden op dat hogere niveau (gebied, stedelijk niveau of zelfs 
regionaal) . Een programma heeft te maken met heel andere pol itieke 
discussies dan een project. Programma's spelen in de bestuurlijke 
context en op dat niveau moeten oplossingen gezocht worden . 

5. Personeel / Uiteindelijk worden ontwikkelingen tot stand gebracht door mensen. R3, Rli , 
Belbin Het is van belang om bepaalde typen personen met specifieke Gl, G2, 

I <- kerncompetenties op bepaa lde functies te zetten en dit aan te passen G3, Gli, 
per fase. In de initiatieffase zijn er bijvoorbeeld typen nodig die out-of- N l, N3, 
the-box kunnen denken en oplossingen zoeken buiten het PvE (denk P2 

" 
aan Belbin type : plant). Zodra het project in de uitvoering komt dan zijn 
er gedisciplineerde sturende typen nodig (Belbin type : bedrijfsman). 
Binnen de eigen organisatie kunnen de complementaire typen in een 
team nog wel enigszins beTnvloed worden, maar bij externe partijen 
heeft men er weinig invloed op. Oftewel de regisseur die het inzicht en 
de bevoegdheden heeft om op competenties te sturen ontbreekt vaak. 

6. Management Naast sturen op inhoud is de manier waarop er gestuurd wordt een R3 , Rli , 
stij l / algemeen belangrijk aspect. ledereen past meer of minder bewust bepaalde Gl. G2. 

managementstijlen toe. Over het algemeen wordt er een aantal G3, Gli. 
aspecten hoog gewaardeerd: charisma, leiderschap, helderheid, Nl, N3, 
directheid, motiverende stu ring, oplossingsgerichtheid, begeleidende Pl 
managementstijl. duidelijke verantwoordelijkheid . Managementstij len 
zijn minstens zo belangrijk als een goede organisatiestructuur en 
heldere strategie. 
Actoren geven aan dat de stijl niet machtsgericht maar persoonsgericht 
moet zijn . 'People-management' is dus van groot belang bij het 
aansturen van technische projecten en dat wordt wel eens onderschat. 

7. Strategie/ In een samenwerking is het van belang dat actoren een collectieve Rl , R3, 
ambitie ambitie nastreven, maar daarnaast ook dezelfde perceptie hebben van Gl. G3, 

het eindresultaat. De contracten worden netjes ondertekend. de Gli, N2 . 
neuzen lijken dezelfde kant op te staan, maar is de verwachting van het Pl. P2 
eindresultaat ook wel hetzelfde7 Het is belangrijk daar bij stil te staan. 

8. Systemen / Men is een groot deel van de tijd bezig met communicatie (80%). Zowel R2, R3 , 
communicatie direct als indirect levert communicatie veel problemen op. Er word t niet Rli. G3. 

of te weinig gecommuniceerd of zelfs tegens trijd ige of meerstemmige Gli.Nl. 
berichten worden uitgegeven. Helderheid in de communicatie en Pl . P2 
vastleggen water afgesproken dan wel gewijzigd is van belang. 
Dit punt heeft een nauw verband met thema 12 (systemen/informatie). 
Het verschil is dat het in dit thema voornamelijk gaat om hoe makkelijk 
er contact wordt gelegd en hoe duidelijk de boodschap is. In thema 1 2 
gaat het om hoe de informatie uitwisseling via documenten is geregeld. 

9. Systemen / Procedures worden grotendeels bepaald door de gemeente. Daarom R3, Rli . 
procedures moeten externe actoren goed ge'informeerd worden. en moet er een G2. G3. 

duidelijk aanspreekpunt zi jn vanuit de gemeente voor vragen. Gli . Nl , 
Ook vormen systemen en procedures een grote risicofactor in N3 . Pl 
ontwikkelingen, actoren hebben het niet in de hand en soms is 
regelgeving zelfs tegenstrijdig. Systemen verdienen meer aandacht 
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maar moeten ondergeschikt zijn aan de ontwikkeling van een project. 
Een bandbreedte voor procedures zou de sta rheid verm inderen , zodat 
a.a. de doorlooptijd van ro·ecten ehandhaafd kan warden. 
lnleven in de andere actor (empathie) is belangrijk in een 
samenwerking. Weet waarom de ander wat wil, wat de drijfveren zijn. 
wat de scope is van andere partijen, hoe het zit met de achterban en 
wat de core-business is . Dit moet men zich afvragen om zich in te !even 
in de partij aan de andere kant van de (onderhandelin s)tafe l. 
Er warden te weinig tot geen PSU's georganiseerd, terwijl actoren 
aangeven dit belangrijk te vinden. Tijdens de PSU wordt er een visie 
voor het project neergelegd. een heldere opdracht geformuleerd en de 
toegepaste organisatiestructuur overgebracht. Een PSU dient zowel in
als extern plaats te vinden en oak per projectfase. Bij een PSU is het de 
bedoeling dat de lijnen uitgezet warden, later pas komen de techneuten 
erbij voor de uitwerking. Naast de harde organisatorische afspraken 
kunnen oak zachte aspecten. zoals cultuur en omgangsvormen 
besproken warden . Bij een PSU gaat het dus meer om het hoe (80%) 
dan wat (20%) van een project. 
Wie moeten er ge'informeerd warden over bepaalde zaken in een 
ontwikkeling1 Actoren geven aan dat de vraagbehoefte vaak anders is 
dan het aanbod, dit moet afgestemd warden . Dit heeft voornamel ijk te 
maken met het uitwisselen of verstekken van informatie via 
documenten. 
Oak is van belang stil te staan bij hoe de opgedane kennis blijft hangen 
in een organisatie, het informatiebeheer. Actoren vinden dat dit beter 
geregeld moet warden. In een lerende organisatie deelt men kennis 
met elkaar, dat is stimulerend en het zor t voor roe i van or anisatie. 
Er is een bepaalde gevoeligheid tussen de lijn- en de projectorganisatie. 
lndien er voor een bepaalde organisatievorm gekozen wordt, dan moet 
men de hele organisatie er oak naar inrichten. Mensen die vanuit een 
lijnorganisatie meewerken aan een project. kiezen veelal niet om in een 
projectteam te zitten, het project komt toevallig bij afdeling langs, er is 
geen volledig commitment. Om erkenning voor projecten te kri jgen 
moeten deze organisatiebr(;!ed neer warden gezet. zodat ze beter 
gedragen warden. Is dat niet het geval dan mist men de meerwaarde 
van de evoerde or anisatievorm. 
Afdelingen werken niet integraal samen, men moet meer 
crossfunctioneel denken. Afdel ingen moeten ondanks eigen agenda's, 
onderling meer communiceren en vervolgens een mening naar buiten 
verkondigen. Voorbeeld hiervan is de frictie tussen de afdelingen 
grondexploitatie vs . stedebouw, en beleid vs. financien. Deze partijen 
kijken vanuit hun eigen perspectief maar kunnen echter veel van elkaar 
leren en zi ·n ebaat bi ' overle en samenwerkin 
De houding van actoren kan heel verschi llend zijn in een ontwikkeling, 
sommige actoren zijn feller, machtiger. meer rigide op bepaalde 
aspecten dan andere actoren. Dat heeft mede met de posi tie en de 
core-business te maken. Actoren spreken dan wel over consensus maar 
gaan toch regelmatig op hun strepen staan, en andere actoren kunnen 
zich daar over verwonderen . Deze attitude heeft vaak te maken met de 
achterliggende strategie . Dit thema heeft een link met managementstijl 
(thema 6), aangezien deze attitude oak veroorzaakt kan warden door 
een be aalde mana ementsti 'I die iemand heeft. 
Het is belangri jk draagvlak te creeren voor nieuwe ontwikkelingen. Een 
formeel en informeel netwerk is daarbij hand ig om dat draagvlak te 
creeren. Sommi e aspecten li jken soms af ekaart maar dat blijkt dan 
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toch tegen te vallen : er is onvoldoende draagvlak gecreeerd bij 
bijvoorbeeld de politiek. het publiek of de eigen organisatie . Een 
automatische doorkoppeling in het overlegsysteem richting de politiek 
is praktisch om al vroegtijdig informatie te verstrekken over bepaalde 
aspecten en langzaam draagvlak te creeren . 
Draagvlak kan ook gecreeerd worden m.b.v. een bepaalde 
managemen tstijl. daarom is er een link te leggen naar thema 6. 

17. Strategie / Er moet voeling gehouden worden met de externe omgeving. weet wat Rli . G2. 
context de invloeden van buiten de organisatie zijn en weet wie belangrijke G3. GLi . 

'stakeholders· zijn . Pl 
18. Strategie / De veranderende markt en het wisselende pol itieke klimaat etc. zorgen R3 . Gl . 

Flexibili teit ervoor dater Flexibiliteit in de plannen nodig is. Er moeten G2 . N3. 
schuivingsmogelijkheden in de plannen worden ingebouwd en de Pl 
uitgangspunten moeten flexibe l zijn . Het opsplitsen van een 
ontwikkeling in aparte deelgebieden is daarvan een bijvoorbeeld. 

19. PMW / ri sico's Risico's worden niet of te weinig meegenomen in de aansturing van een R2. R3, 
project. Hier moet transparantie in komen volgens actoren. Risico's Gl , G3 . 
moeten door iedere actor inzichtelijk gemaakt worden. Rechten en 
plichten kunnen dan verdeeld worden en risico's kunnen neergelegd 
worden daar waar ze be'invloedbaar zijn . 
Risico's zitten zowel in harde sturingselementen zoals geld en tijd maar 
ook in zachte factoren als politiek. bestuur etc. 

20. Personeel / Enerzijds wordt er te snel in details getreden door actoren, er moeten Rl . G3 , 
details eerst afspraken gemaakt worden op hoofdlijnen en daarna pas e.e.a. Pl. P2 

juridisch vastleggen. 
Anderzijds gaat men soms sneller dan men eigenl ijk had moeten gaan 
omdat nog niet alles is uitgedacht. de bestuurlijke overeenkomst wordt 
dan te snel getekend. Dit betekent wel dater risico's genomen worden. 
en dat versneld het proces. 
Dit aspect heeft te maken met de verhouding loslaten vs. aansturen, 
soms moet men ergens dieper op ingaan. soms moet men het loslaten. 

21 . PMW / kwal iteit Kwal iteit wordt te weinig benoemd, actoren omschrijven dit echter als R3, G3, 
een wisselwerking tussen geld en kwaliteit. Kwaliteit moet als P2, 
onderdeel van geld expliciet meegenomen worden in de sturing van 
een project, zodat het geen sluitpost wordt en niet alleen op de laagste 
prijs geselecteerd wordt, ten koste van de kwaliteit. 

22 . PGM VS . PMW / De programmamanager zit tussen (minimaal) twee vuren . Deze persoon Gl , G2 , 
sturing PM" 0 moet zowel procesmatig naar 'boven' sturen (wethouders, bestuur etc.) G3 

maar ook projectmatig naar 'beneden' sturen (projectmanager etc.). 
Daarnaast moet de programmamanager de kracht hebben om een 
helikopterview te houden maar ook. indien nodig, in te zoomen op 

\ problemen. Aangezien de kans dat deze kwa litei ten in een persoon 
vertegenwoordigd zijn op deze functie niet zo groot is, is dit een 
aandachtspunt. 

23. PMW / Met tijdsdruk krijgt men mensen in beweging, creeer schijnbare RLJ . G2 , 
ti jdsdruk noodzaak. Het is belangrijk om het project in beweging te houden, denk Pl 

daarbij aan beheerconvenant: vooruit denken. kleine verbeteringen 
aanbrengen en zorgen voor zichtbare voortgang, dat stimu leert. 

2Li . Strategie / Om goed samen te kunnen werken moet er een balans gezocht worden GLJ , Pl 
markt vs . tussen markt- en overheidsdenken. Er is een krachtenveld tussen deze 
overheid actoren met verschillende belangen en om daar op in te kunnen spelen 

zouden overheidspartijen meer in de commerciele richting moeten 
denken en moet de markt problemen van de gemeente identificeren. de 
context inschatten en hierop inspelen. 

"
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Er is momenteel een trend in de combinatie cultuur en bedrijvigheid. 
waardoor de match tussen overheid en markt gestimuleerd wordt. 

25. Strategie / De gemeente heeft geen prioriteitenlijstje. ze moet meer haar eigen R3 . G3 
prioriteitenl ijst koers uitzetten en daarin vasthoudend zijn. Er is nu sprake van 
gemeente incidentsturing. waar nod ig wordt er wat gedaan. er zit geen duidelijke 

lijn in. Gemeente loopt teveel achter externe parti jen aan. dat is 
voordel ig voor de marktpartijen. want: ·anything goes·. Gemeente moet 
durven kiezen . initiator spelen. randvoorwaarden meegeven en 
stimu leren. Daarvoor is een actieve houding van de gemeente nodig. 

7.2.2 lndeling in kwadranten 
Zoals uit tabel 1 blijkt geeft het thema steeds aan of het past binnen PMW. binnen PGM 
6f binnen een (of meerdere) variabele(n) van het ESH-model (strategie. systeem. 
structuur. managementstijl. personeel of cultuur). Zodra een thema onder PMW of PGM 
val t betekent het impliciet da t dit thema niet (ju ist) wordt toegepast. aangezien het gaat 
om bestaande methoden . lndien het thema onder een van de ESH-variabelen va lt, dan 
betreft het voor bouwkundige begrippen en 'n ieuw· thema . Het thema wordt vervolgens 
nader toegel icht met (een) steekwoord(en). De indel ing in deze thema·s is ontstaan bij de 
proefinterviews. aangezien daar bleek dat de resu ltaten in principe onder te verdelen zijn 
in deze variabelen . De toegevoegde variabele 'politiek' bij de verwerking van de 
proefinterviews (zie laatste kolom in de matrix van bijlage IX) is in deze indeling 
achterwege gelaten . Politiek kan in combinatie met de resultaten uit deze interviews ook 
onder andere variabelen geschaard warden . De opzet van de matrix uit bijlage XIII wordt 
hierbij losgelaten en beschouwd als een tussenstap. om tot een nieuwe indeling van de 
resultaten uit de interviews van de casus DHNC te komen. Voor deze nieuwe indeling 
warden de thema·s onderverdeeld in een matrix met vier kwadranten (zie tabel 2 ). d it 
geeft meer toegevoegde waarde voor dit onderzoek. De toelichting voor de verdeling 
naar de kwadranten volgt hieronder. 

Binnen / buiten kern PMW & PGM 
Resultaten vallen onder PMW zodra het in de kern van de bestaande literatuur van PMW 
beschreven staat (zie paragraaf Li .2.1 ). Een resultaat valt onder PGM zodra het in de kern 
van de bestaande literatuur van PGM beschreven staat (zie paragraaf Li .2. 3). lndien het 
thema niet binnen een van deze twee kernen valt. dan wordt d it voor bouwkundige 
begrippen als een 'nieuw· thema beschouwd. Het thema kan dan in principe. zoals bl ijkt uit 
de resul taten. ingepast warden in een (of meerdere) va riabelen van het ESH- model. 
Met de indeling binnen of buiten de bestaande litera tuur van PMW & PGM begeeft men 
zich op het vlak van interpretatie van de literatuur. Di t is soms arbitrair. maar zolang de 
thema's voldoende onderbouwd zijn (zie tabel 1. toe lichting) ka n dit warden afgekaart. 

Hoge I lage verbe terprioriteit 
Naast deze interpretatie van binnen of buiten de kern van de bestaande literatuur van 
PMW & PGM. kan er nog een waardering aan de thema·s gekoppeld warden. Namelijk de 
frequentie van de genoemde thema's. De indeling in hoge of lage verbeterpriori teit is 
afhankelijk van hoe vaak het thema genoemd wordt. De mediaan van de getallen is daarbij 
als keerpunt genomen. Daarui t vo lgt in deze casus dat thema's die door de verschill ende 
actoren 5 keer of minder zij n genoemd in de kolom voor de lage verbeterprioritei t vallen 
en de thema·s d ie 6 keer o f meer zijn genoemd va llen in de ko lom hoge verbeterprio riteit. 
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Tabet 2: tndeting kwadranten 

Projectafhankelijk 

Hoge Frequentie = Lage Frequentie = 
Hoge verbeterprioriteit Lage verbe terpriori teit 

QJ .... Kern Kwadrant A Kwadrant B 
·-::, 

PMW & PGM ~::, 
Ill~ 
~ Ill 
QJ .... 
.... QJ o.~ Variabe len Kwadrant C Kwadrant D '-= 
~ "O 
C ...._ ESH-model 
- > 

In tabel 3 wordt vervolgens geturfd hoe vaak de thema·s in totaal als verbeterpunt 
genoemd zi jn in de casus DHNC. Het thema met de hoogste frequentie ('s truc tuur / taken. 
veran twoordelijkheden en bevoegdheden) staat bovenaan de lijst en de laagste frequentie 
staat onderaan (s tra tegie / prioriteiten gemeente). De indeling per kwadrant in de laatste 
kolom is vanzelfsprekend na de toelich ting van de kwadranten hierboven. 

Tabet 3: Overzicht frequentie thema·s. casus DHNC 
Actoren 

Thema Rijk Gemeente NS 

Max. aantal 1111 1111 

1. Struc tuur / t. v.b Il l 1111 
2. Cultuur / relaties II 111 1 

3. Strategie / politiek II Ill 
Li . PGM / opzetten II Il l 
5. Personeel / Belbin II 111 1 
6. Managementstijl / algemeen II 111 1 
7. Strategie / ambitie II Ill 
8 . Systemen I communicatie Ill II 
9. Systemen I procedures II Ill 
10. Strategie / empath ie 111 1 
11. PMW / PSU ", II Ill 
12. PMW / lnformatie II II 
13. PMW / lijn- vs. projectorg. II Il l 
lli . PWM / Frictie afdelingen 111 1 
15. Strategie / attitude Ill I 
16. Strategie / draagvlak I II 
17. Strategie / context I Ill 
18. Strategie / Flexibiliteit I II 
19. PMW / risico's II II 
20. Personeel / details I I 
21. PMW / kwaliteit I I 
22 . PGM vs. PMW /sturing PM 1

" Il l 
23 . PMW / ti jdsdruk I I 
2Li . Strategie / markt vs . overheid I 
25. Strategie /prioriteit gemeente I I 

111 Taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
11

' Politiek in de zin van staatkundig en niet in de zin van tactiek etc. 
1

" Project Start Up 
1

" Projectmanager 

Ill 

II 
Ill 
Ill 
II 
II 
II 
I 
I 
II 
Ill 
I 
I 

I 

Private 
partijen 

II Totaal Kwa-
(max. 13) drant 

11 C 
11 C 
10 C 
9 A 
9 C 
9 C 
8 C 
8 C 
8 C 
8 C 
7 A 
6 A 
6 A 
5 B 
5 D 
5 D 
5 D 
5 D 
Lj B 

II Lj D 
I 3 B 

3 B 
I 3 B 
I 2 D 

2 D 
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In deze tabel is duidelijk te zien dat bepaalde thema's vaker genoemd zijn door de ene 
acto rgroep dan door andere actorgroep. Zo heeft de NS bijvoorbeeld geen 
verbe terpunten aangegeven in het laats te gedeelde van de lijst en andere actorgroepen 
wel. Oak zien het Rijk en de gemeente over het algemeen meer verbeterpunten dan de 
NS en de priva te partijen en waarom vinden al leen de overheidsdiens ten dat de risico:s 
niet goed zi jn geregeld? Zoals bl ijkt kan er een apart onderzoek gedaan warden naar de 
ind ividuele resu ltaten van actoren. Deze resu lta ten zijn oak interessant, maar va llen buiten 
het kader van dit onderzoek. Het blijft hier dan oak bi j een aanbevel ing voor eventueel 
vervolg onderzoek, omdat di t onderzoek zich ri cht op het krachtenspel tussen de 
verschillende actoren. 

In tabel Li word t een overzicht gegeven van het percentage thema's per kwadrant, naar 
aan leiding van de opgetelde resultaten uit de verschillende actorgroepen t.o.v. het totaal 
aan tal thema·s. Opvallend is da t de thema's buiten het bes taande PMW & PGM veelvu ld ig 
(36% + 28%) genoemd warden als verbe terpunt. De hoeveelheid thema's in deze rij 
(variabelen ESH-model) bevestigen de probleemstel ling en vormen de resul taten voor de 
doelstelling van dit onderzoek. Deze thema's bui ten het kader van PMW & PGM leiden tot 
verbetering van het bes taa nde project- en programmamanagement. 

Tobe/ 4: Percentage themas casus DHNC 

Hoge verbeterprioriteit Lage verbeterprioritei t 

Kern 16% 20% 
PMW & PGM 
Variabelen 36% 28% 
ESH-model 

7.2.3 Verbeterpunten DHNC 
De verschi llende thema's zijn in tabel 5 in een overzicht weergegeven, waarmee visueel 
gemaakt wordt welke thema's een hoge of !age verbeterprioritei t hebben voor de casus 
DHNC. Het overzicht dat nu onts taa t, vorm t de basis voor het instrument da t in paragraaf 
7.5 ontwikkeld za l warden. 

Tobe/ 5: Overzicht verbeterpunten casus DHNC 

Projectafhankeli jk 

Hoge verbeterprioriteit Lage verbeterprioriteit 

Kern PGM opzetten Frictie afdelingen 
.... PMW& PGM PSU Ris ico·s 
::::, lnformatie Kwaliteit a 
~ Lijn- vs . projectorganisatie PGM vs. PMW /sturing PM 
~ Tijdsdruk 
- Variabelen Structuur / t, v,b Strategie / attitude 'Cl ..... ESH-model Cultuur / relaties Strategie / draagvlak > 
QJ Strategie / politiek Strategie / context ·,;::; 

~ Personeel I Belbin Stra tegie / flexibiliteit 
QJ Managementsti jl / algemeen Personeel I deta ils .... 
e- ' Strategie / ambitie Strategie / markt vs . overheid 
~ Sys temen I communicatie Strategie / priori teiten gemeente C - Sys temen I procedures 

-· Strate,gie / empathie 
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7 .3 Toe ts op Casus II: Stationsgebied Utrecht 

7. 3.1 Toelichting casus 
In deze paragraaf worden de reeds opgestelde 25 verbeterpunten uit tabel 1 (paragraaf 
7.2 .1.) ter va liditeittoets voorgelegd in een andere complexe herontwikkeling die voldoet 
aan de eerder gestelde selectiecriteria (zie paragraaf 6.2 ). Voor deze va liditeittoets is als 
tweede casus het Stationsgebied Utrecht geselecteerd. 
Het Stationsgebied Utrecht115 (SU) vormt samen met de historische binnenstad het nieuwe 
centrum van Utrecht. Het herbergt de railport van Nederland, met een sleutelrol in de 
Randstad. Het is een herontwikkeling in een complex binnenstedelijke stationsgebied. Er 
zijn veel verschillende actoren bij de ontwikkeling betrokken . zowel op het gebied van 
vastgoed als infrastructuur. 

Straks 

Figuur 2 5: Plannen stationsgebied Utrecht random OVT [www. utrecht. nl} 

Alhoewel de herontwikkeling al zeer geruime tijd in een aanloopfase zit. lijkt het er nu toch 
echt op dat er voortgang geboekt wordt. Enkele deelgebieden bevinden zich al in de 
voorlopige ontwerpfase. Verder is er voldoende informatie over het project beschikbaar 
en zijn ook hier de verschillende betrokken partijen bereid een bijdrage te leveren aan dit 
onderzoek. Meer inhoudelijke informatie zoals de betrokken actoren, de financiering en de 
beschikbare subsidies, de samenwerkingsvorm, de verschillende projectfasen en de huidige 
stand van zaken is terug te vinden in bijlage XIV. 
Het SU bestaat uit versch illende deelgebieden, maar voor deze valid iteittoets is er slechts 
een aantal actoren uit enkele deelgebieden beschouwd. Het totale gebied is te groot voor 
analyse omdat het 'slechts' een toe ts op de 2 5 verbeterpunten betreft. 

"' www.utrecht.nl 
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7.3.2 Resultaten interviews 
Binnen de casus SU zijn 9 personen geselecteerd waar de 2 5 verbeterpunten aan 
voorgelegd warden . Zoals de selectiecriteria vereisen warden er voor deze toets partijen 
gekozen uit de actorgroepen: Rijk, gemeente. NS en private partijen . Uit de verschillende 
actorgroepen warden verschillende personen ge'interviewd die de verschillende niveaus 
per actor vertegenwoordigen. Ook deze interviews warden anoniem verwerkt en daarom 
wordt hier alleen de hoeveelheid interviews en een korte toelichting per actorgroep 
gegeven. Er is er een vertrouwelijke bijlage XV (niet voor iedereen beschikbaar) 
toegevoeg d . f voor meer 1n ormat1e. 
Actorgroep Aantal Toelichting actorgroep 

interviews 
Rijk ' 2 Landelijke overheidsdiensten 
Gemeente ·- 3 Verschillende gemeentelijke lagen/diensten 
NS .. 2 Verschillende werkmaatschappijen 
Private partiien 2 Belegger I ontwikkelaar 

Totaal 9 

De thema's van de 2 5 verbeterpunten zijn bij de geselecteerde person en in de casus SU 
voorgelegd, met de vraag of dit punt verbeterd kan warden in het project SU. Daarbij is 
aangegeven dat er geen projectwenseli jke antwoorden gevraagd warden, maar de 
waarheid ten aanzien van de verbeterpunten. lndien een thema dus wel georganiseerd is 
in het project, maar niet goed loopt, dan moet dat thema beschouwd warden als een 
verbeterpunt. Als een thema niet georganiseerd is, maar wel goed loopt, dan wordt dat 
thema niet meegenomen in de verbeterpunten. 
Door de interviews onder personen in de vier actorgroepen te houden, wordt er een 
totaal beeld gecreeerd vanuit de verschillende invalshoeken. Er wordt dan ook afwisselend 
gereageerd op de verbeterpunten door de actoren van de casus SU. 
Na het doorlopen van de 2 5 the ma's is de rnogeli jkheid geboden aspecten te noemen die 
in de ogen van de ge'interviewde niet aan de orde zijn gekomen, maar dat wel 
verbeterpunten zijn in de betreffende casus. De ge'interviewden noemden hierop 
verschillende aspecten die aan de hand van eigen inzicht weer onder te brengen zijn in 
een van de 2 5 thema's. Een aantal voorbeelden hiervan zijn : kwaliteit uitvoerenden 
(=personeel/Belbin), regels te rechtlijnig (=systemen / procedures), interface management 
(=PGM opzetten), informatiebeheer (systemen/informatie), beeldvorming over partijen 
(cultuur/relaties), intergraal denken (PMW/frictie afdelingen), de juiste mensen aan tafel 
(structuur/t,v,b) enzovoort. 
De conclusie is dat er geen nieuwe thema's naar voren komen bij de toets op de casus SU, 
naast de reeds opgestelde 2 5 verbeterpunten. Logischerwijs wordt de verbeterproiriteit 
ten aanzien van de verschillende thema's in de casus SU anders ingeschat dan in de casus 
DHNC het geval was. De resultaten uit de interviews uit de casus SU zijn in tabel 6 op 
dezelfde manier als voor de casus DHNC verwerkt. Zoals uit de lijst blijkt, zijn de thema's 
wat betreft de verbeterprioriteit van plaats op de ranglijst veranderd , omdat het een 
andere casus is. 'Structuur' staat in de casus SU boven aan de lijst als verbeterpunt en 
'kwaliteit' staat onderaan en is (als enige thema) geen enkele keer genoemd als 
verbeterpunt in deze casus. Verder geldt net als voor de casus DHNC, de resultaten 
warden alleen op ketenniveau bekeken en analyseert niet de individuele resultaten. 
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Tobe / 6: Overzicht freauentie themo ·s. cosus SU 
Thema Actoren 

Ri jk Gemeente NS Private 
partijen 

Max. aantal II Ill II II Totaal Kwa-
(max. 9 ) drant 

1. Structuur / t.v.b Ill II 7 C 
2. PGM / opzetten I II II 6 A 
3. Strategie / attitude II I I 6 C 
4. PMW / lnformatie I I II 5 A 
5. PGM vs. PM W /stu ri ng PM II II 5 A 

6. Personeel / Belbin II I 5 C 
7. Systemen / procedures Il l 5 C 
8. Managementstijl / al,gemeen II I 4 C 
9. Strategie / empathie I I II 4 C 
10. Personeel / details II II 4 C 
11 . PMW / frictie afdelingen I I II 4 A 
12. Strategie / prioriteiten gem. I I II 4 C 
13. PMW / risico·s II I 3 B 
14. PMW / PSU I II 3 B 
15. Cul tuur / relaties II I 3 D 
16. Strategie / markt vs. overheid I I I 3 D 
17. PMW / lijn- vs. projector,2:. II 2 B 
18. Strategie / ambitie I I 2 D 
19. Strategie / draagvlak I I 2 D 
20. Strategie I politiek II 2 D 
2 1. Strategie I flexibiliteit I 1 D 
22. PMW / ti jdsdruk I 1 B 
23 . Systemen / commu nicatie I 1 D 
24. Strategie / con text I 1 D 
2 5. PMW / Kwali te it 0 

In tabel 7 wordt een overzich t gegeven van het percentage thema's per kwadrant. Kwalite it 
wordt niet meegerekend, aangezien daar in de casus SU volgens de ge'interviewden geen 
verbeteringen voor nodig zijn. Voor de indeling naar hoge of lage verbeterprioriteit is net 
als in de casus DHNC de mediaan van de ge tallen als keerpunt gebruikt. 

Tobe/ 7: Percentage themo ·s cosus SU 

Hoge verbeterprioriteit Lage verbeterprioriteit 
-

Kern 17% 17% 
PMW & PGM 
Variabelen 33% 33% 
ESH-model 

Uit deze tabel bli jkt dat de helft van de thema's valt binnen de hoge verbeterprioriteit. 
Hieruit kan geconcludeerd warden dat de opgestelde verbeterpun ten in de casus DHNC 
in de va liditeittoets weer naar voren kwamen, oftewel de resultaten warden bevestigd. 
Omdat het een andere casus betreft, ligt de priori teit van de verbeterpunten anders dan 
voor de casus DHNC (zie tabel 8). Alhoewel niet gesteld kan warden dat deze 
verbeterpunten uitputtend zijn , geven deze 2 5 thema's wel een duidelijke rich ting aan de 
verbeteringen voor het management van complexe binnenstedelijk stationsgebieden. 
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7.3.3 Verbeterpunten SU 
Ook voor de casus SU is een overzicht van de verbeterpunten gemaakt, zie tabel 8, zodat 
direct te zien is waar de verbetering voor deze casus liggen . 

Tobe! 8: Overzicht verbeterpunten cosus SU 

Projecta fhan kel ij k 

' Hoge verbeterpriori teit Lage verbeterprioriteit 

.... Kern PGM opzetten Risico's 
::::, PMW& PGM lnformatie PSU 
3 
Cll PGM vs. PMW /s turing PM Tijdsdruk .... 
~ Frictie afdelingen Lijn- vs. projectorganisatie 
- ESH-model Structuur / t. v,b Strategie / ambitie -0 

' Strategie / attitude Cultuur / relaties > 
Cl) Personeel / Belbin Strategie / draagvlak 
·.u 

Systemen / procedures Strategie / politiek f':l 
~ Managementsti jl / algemeen Strategie / Flexibiliteit 
e- Strategie / empathie Systemen / communicatie 
~ Personeel / details Strategie / context C - Strategie / prioriteit gemeente Strategie / markt vs. overheid .• - .. 

De thema's zijn ten opzichte van de resulta ten ui t de casus DHNC verschoven van de hoge 
naar de lage verbeterprioriteit of omgekeerd, afhankeli jk van de frequen tie waarmee de 
verschillende thema's genoemd zijn . 

7 A Vergel ijking cas us DHNC & casus SU 

Aangezien de verbeterpun ten projecta fhankelijk zijn, geeft het overzicht van de 
verbete ringen per casus een andere samenstelling van de thema's. Door de 
verbeterpunten van de casus DHNC en de casus SU met elkaar te verge lijken kan 
achte rhaald warden welke thema's in beide casussen als verbeterpu nten warden 
beschouwd. De volgende thema·s, in willekeurige volgorde, zijn in beide casussen als hoge 
verbeterpriori te it naar voren gekomen : 

Het opzetten van programmamanagement; 
lnformatie uitwissel ing en beheer; 
Struc tuur zoa ls taken, verantwoordeli jkheden en bevoegdheden ; 
Personeel, bepaalde type mensen per projectfase; 
Systemen wa t betreft procedures etc.; 
De gehanteerde managemen tsti jl; 
Strategie betreffende empa thie voor de andere partij . 

Omdat deze zeven thema's in beide casussen een hoge verbeterprioriteit hebben, kan er 
met en ige zekerheid aangenomen warden dat deze zeven thema's speciale aandacht 
nodig hebben in complexe binnenstedelij ke stationsgebieden. 
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7.5.1 Toelichting 

Krachtenspel in een Kaartspel 

De resultaten uit de casussen warden verwerkt tot een praktisch en dynamisch instrument 
in de vorm van een bord met kaartspel. Het instrument wordt hieronder toegelicht. 

Wat is het? 
Een bord met kaartspel. Het bord bestaat uit vier verschillende kwadranten en het 
kaartspel omvat de 2 5 thema·s. De themakaarten kunnen afhankelijk van de betreffende 
casus op het bord neergelegd warden . Voor de handleiding zie paragraaf 7.5.2. 

Wat is het dael? 
Het kaartspel geeft overzicht in de verbeteringen voar het management in het 
krachtenspel tussen actoren bij de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke 
stationsgebieden. Het kaartspel geeft met behulp van een beperkte analyse van een casus 
(20%) aan waar een groat deel van de verbeterpunten (80%) liggen. Zo kunnen 
verbeteringen eenvoudig zichtbaar gemaakt warden , en is de weg naar een oplossing 
meestal relatief dichtbij . 

Voar wie te gebruiken? 
Dit kaartspel is specifiek taepasbaar vaar de projectmanager om het krachtenspel bij een 
complexe binnenstedelijke herontwikkeling in een stationsgebied te verbeteren. 
Voor het apstellen van de verbeterpunten is een analyse gedaan op "ketenniveau", er is 
gekeken naar krachtenspel tussen de verschillende actoren. Vanuit dat oogpunt is het 
mogelijk voor iedere betrakken actor om dit instrument toe te passen, zolang de actor zich 
begeeft in een complexe herontwikkeling van een stationsgebied en past binnen de 
selectiecriteria. 

Wanneer te gebruiken? 
Het kaartspel is in verschillende stadia van een herontwikkeling te gebruiken. Bij de 
aanvang van een herontwikkel ing kan het als onderdeel van een project start-up warden 
gebruikt. In de loop van een herontwikkeling kan het instrument tussentijds als toets van 
het verloap van een herontwikkeling warden ingezet. Na afronding van een 
herontwikkeling kan het instrument gezien warden als een evaluatie van het project, zadat 
er lering uit getrokken kan warden vaor de valgende ontwikkeling. 

8Li 



Krachtenspel in een Kaartspel 

7.5.2 Handleiding 
Het kaartspel bestaat uit een bard met 2 5 themakaarten. deze elementen zijn bijgevoegd 
in bi jlage XVI. 
Het bard is opgedeeld in vier kwadranten. zie tabel 9. Een groene rij geeft aan of een 
thema bin nen de kern van het PMW & PGM valt, op basis van interpretatie van de kern 
van de literatuu r. Als een thema niet binnen de kern van PMW & PGM valt. blijkt ui t dit 
onderzoek dat het past onder de variabelen van het ESH-model. aangegeven in de rode 
rij . De kolommen geven aan of een thema een hoge dan wel een lage verbeterprioriteit 
heeft. De waardering van de kwadranten warden in tabel 9 weergegeven met een 
kernachtige toelichting per kwadrant. 

Tobe/ 9: Bord van koortspel 

Kern 
PMW& PGM 

Variabelen 
ESH-model 

< Pro jecta fhankeli jk ) 

Hoge verbe terprioriteit Lage verbeterpriori teit 

B. Opfrissen toepassing. subtiel 
effect 
Met deze thema·s is snel resultaat te 
behalen. de methoden zijn bekend 
alleen moeten partijen eraan 
herinnerd warden dit toe te passen. 
Gezien de lage frequentie is het 
resultaat minimaal. 

Naast dit bard zijn er 2 5 kaarten met per kaart een thema en een korte toelichting. Er zijn 
groene en rode kaarten en deze Kaarten kunnen in een van de vier kwadranten 
neergelegd warden. De groene kaarten bevatten thema's passend binnen de kern van 
PMW & PGM en moeten in de groene rij warden neergelegd. De thema's op de rode 
kaarten zijn variabelen van het ESH-model en moeten neergelegd warden in de rode rij . 
Afhankelijk van het Feit of het thema een hoge of een lage verbeterprioriteit heeft in de te 
analyseren casus. kunnen de themakaarten in de linker- of de rechterkolom warden 
geplaatst. De linkerkolom is felgekleurd en daar moeten de themakaarten geplaa tst 
warden die een hoge verbeterprioriteit hebben en de rechterkolom is vaag gekleurd en 
die is bedoeld voor themakaarten die een lage verbeterprioriteit hebben. lndien een 
thema wel is benoemd in een casus. maar de toepassing verloopt niet goed. dan valt het 
wel onder de verbeterpunten. Kaarten die niet van toepassing zijn op de betreffende 
casus warden niet neergelegd op het bard. 
Afhankelijk van het project kunnen alle themakaarten in de rechterkolom liggen en is er 
een lage verbeterprioritei t voor het project. Andersom geldt dat als alle themakaarten in 
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de linkerkolom liggen er een hoge verbeterprioriteit nodig is voor het krachtenspel in een 
herontwikkeling. Gedurende het verloop van de casus kunnen thema's ook verschuiven 
binnen de rij van hoge naar lage verbeterprioriteit en andersom, of van het bard 
verwijderd warden, zodra de toepassing van de thema's verbeterd wordt. 

lndien meerdere actoren meewerken aan de analyse van de verbeterpunten voor een 
casus, kan de verwerking van de resultaten op dezelfde manier gedaan warden als voor 
de casus DHNC en de casus SU. Afhankelijk van de frequentie waarmee de thema's 
genoemd warden door de verschillende actoren, kunnen de themakaarten in een 
kwadrant geplaatst warden. Zadra de 'overall' projectmanager of een andere betrokken 
actor dit instrument voor zichzelf toepast, dan is er geen weging van de resultaten 
mogelijk en is de mening van deze persoon 'leading' voor de keuze naar kwadrant. Dit kan 
ook erg interessant zijn , want de verschillende indelingen naar kwadrant door de 
betrokken actoren kan vervolgens probleemoplossend zijn omdat de verschillen tussen de 
partijen duidelijk warden. Dit wordt hier verder niet uitgewerkt maar wordt meegenomen 
als aanbeveling voor nader onderzoek. 

De themakaarten vormen een hulpmiddel om actoren bewust na te laten denken over de 
verschillende thema's en de kwadranten geven het belang van de verbeteringen aan. Na 
het leggen van alle themakaarten is visueel gemaakt waar de aandacht van het 
management in een project op dat moment naar uit moet gaan. Het kaartspel is een 
dynamisch instrument, aangezien het op verschillende casussen moet kunnen warden 
toegepast en de thema's in de toekomst ook aangepast moeten kunnen warden . 

7.6 Resume 
In dit hoofdstuk is een instrument opgezet aan de hand van de resultaten uit de casus Den 
Haag Nieuw Centraal. De resultaten uit de interviews zijn verwerkt tot een beperkt aantal 
thema·s. Deze thema's zijn nogmaals als toets voorgelegd in een tweede casus het 
Stationsgebied te Utrecht, om na te gaan of de verbeterpunten een compleet beeld geven. 
Vervolgens zijn de thema's zijn weer onderverdeeld in een matrix met vier kwadranten 
waaraan waarderingen zi jn gekoppeld. Door de resultaten te visualiseren in een overzicht 
met verbeterpunten, is in een oogopslag zichtbaar waar de verbeteringen voor de 
verschillende casussen zich bevinden . 
Ondanks het Feit dat vele verbeterpunten mogelijk open deuren lijken , het zijn toch juist 
deze valkuilen die voor velen een belangrijke rol spelen, gezien de resultaten . 
Herontwikkelingen !open hier vaak op vast en daarom is er behoefte is aan een overzicht 
van de verbeterpunten voor de complexer wordende binnenstedelijk stationsgebieden. 
Daarom is in dit hoofdstuk een instrument ontwikkeld, zodat de 2 5 verbeterpunten ook 
toepasbaar zijn op andere praktijkcasussen. De vorm van instrument is een bard met 
kaartspel, waarmee de verbeterpunten voor het managen van het krachtenspel bij 
complexe binnenstedelijke stationsgebieden kunnen warden aangegeven. 
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8 Conclusies & aanbevelingen 

8.1 lnleiding 
Ter afronding van dit onderzoek warden er conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. Eerst wordt de doelstelling herhaald die opgesteld is bij de aanvang van dit 
onderzoek. 

Het ontwikkelen van een instrument voor het aanbrengen van verbeteringen in het 
management van het krachtenspel bi j de herontwikkeling van complexe 
binnenstedeli jke stationsgebieden . 

Aan deze doelstelling is in dit onderzoek voldaan . De conclusies warden beschreven aan 
de hand van de theoretische analyse en de praktijkanalyse, hierin zijn de antwoorden op 
de deelvragen verwerkt. De meerwaarde van dit onderzoek wordt vanuit verschillende 
invalshoeken toegelicht. Voor bepaalde onderdelen in dit onderzoek zijn er aanvullingen 
mogelijk, deze warden als aanbeveling voor nader onderzoek meegegeven. 

8.2 Conclusies onderzoek 
8.2.1 Conclusies theoretische analyse 

► Herontwikkelingen in binnenstedelijke stationsgebieden vormen een complex 
kader. Zij brengen veel verschillende actoren met uiteenlopende belangen met 
zich mee. Deze combinatie omvat ontwikkelingen op het gebied van zowel 
vastgoed als infrastructuur in een bestaande stedelijke structuur inclusief een hoge 
bebouwingsdichtheid en een lange doorlooptijd . 

► In vergelijking met andere binnenstedeli jke herontwikkelingsgebieden zijn bij 
stationsgebieden de meeste actoren betrokken. De kans dat taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden uiteen lopen neemt daarmee toe en de 
complexiteit wordt vergroot. De gekozen samenwerkingsvorm tussen de actoren 
is daarom van groot belang. 

► De bestaande managementmethoden voor bouwkundige projecten zijn niet 
afdoende voor het managen van complexe projecten . Aspecten zoals leiderschap, 
cultuur, type personen enzovoort verdienen aandacht, maar warden niet 
benoemd in het bestaande project- en programmamanagement. Het organisatie 
inrichtingsmodel, genaamd het ESH-model , omvat de variabelen strategie, 
structuur, systemen, managementstijl , personeel en cultuur en deze variabelen 
kunnen een interessante aanvulling zijn op de bestaande bouwkundige methoden . 
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8.2 .2 Conclusies praktijkanalyse 
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► Uit de proefinterviews wordt geconcludeerd dater naast het huidige PMW & PGM 
nog vele andere onderwerpen zijn waar op gestuurd wordt in het management 
van complexe projecten. Na rubricering van de resultaten uit de proefinterviews is 
naar voren gekomen dat de ·o· van organisatie, een beheersaspect van PMW, 
opgesplitst kan warden in meerdere variabelen van het ESH-model. Daarmee 
vormen de variabelen van het ESH-model (structuur, strategie, systemen, 
managementstijl, personeel en cultuur) een aanvulling op het projectmatig werken. 
Met deze variabelen als uitgangspunt is een interviewprotocol opgezet, waarmee 
de nieuwe invalshoek voor PMW in de praktijk onderzocht is. 

► Den Haag Nieuw Centraal (DHNC) is geselecteerd als praktijkcasus, passend 
binnen de opgestelde selectiecriteria voor dit onderzoek. Uit de resultaten van de 
interviews in DHNC komen verschillende thema·s naar voren die buiten de kern 
van de literatuur van PMW en PGM vallen. Deze thema's passen binnen de 
variabelen van het ESH-model en vormen de verbeteringen voor het managen van 
complexe projecten. Naast deze 'nieuwe· elementen is ook geconstateerd dat het 
huidige PMW en PGM niet of onvoldoende warden toegepast. 

► De resultaten uit de praktijkcasus warden gerubriceerd tot 2 5 thema's. leder 
thema past binnen PMW, PGM of een variabele van het ESH-model. Deze 2 5 
thema's zijn tijdens een validiteitstoets in de casus Stationsgebied Utrecht (SU) 
bevestigd, er zijn geen aanvullingen op deze verbeterpunten naar voren gekomen. 

► Na het vergelijken van de verbeterpunten uit de casus DHNC en de casus SU blijkt 
dat zeven thema's in beide casussen een hoge verbeterprioriteit hebben. Met 
enige zekerheid kan aangenomen warden dat deze zeven thema·s speciale 
aandacht behoeven in complexe binnenstedelijke stationsgebieden . Deze zeven 
overeenkomstige thema's (in willekeurige volgorde) zijn: 

- Het opzetten van programmamanagement; 
- lnformatie uitwisseling en beheer; 
- Structuur zoals taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
- Personeel. bepaalde type mensen per projectfase; 
- Systemen wat betreft procedures etc.; 
- De gehanteerde managementstijl; 
- Strategie betreffende empathie voor de andere partij. 

Sommige verbeterpunten lijken open deuren maar geconcludeerd wordt dat het 
juist deze valkuilen zijn die voor velen een rol spelen. 

► Met de bevestiging van deze verbeterpunten zijn deze 2 5 thema·s verwekt in een 
praktisch instrument. Dit instrument bestaat uit een bord met kaartspel. waarmee 
visueel gemaakt wordt wat de thema's voor verbetering zijn in andere complexe 
binnenstedelijke stationslocaties. die voldoen aan de opgestelde selectiecriteria. 
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► De 2 5 verbeterpunten in dit instrument zijn niet uitputtend, maar omvatten een 
groot deel van de aandachtspunten voor het managen van complexe 
binnenstedelijke stationslocaties. lndien meerdere casussen onderzocht zouden 
worden. dan zijn hier uitspraken over te doen. Daarnaast is het uitvoeren van de 
verbeterpunten mensenwerk en dat levert een onzekere Factor op, waar 
uiteindelijk weinig invloed op uit te oefenen is. Het inzichtelijk maken van de 
verbeterpunten voor complexe binnenstedelijke stationsgebieden is een stap in de 
goede richting. ledereen die zich geroepen voelt en in een vergelijkbare casus zit. 
kan starten met het leggen van het kaartspel. 

8.2.3 Meerwaarde onderzoek 
In deze paragraaf zi jn een aantal vragen beantwoord over de meerwaarde van dit 
onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. 

Wat is de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek? 
De resultaten uit dit onderzoek vormen een aanvulling op de huidige literatuur 
voor het managen van bouwkundige projecten. 
De resultaten van dit onderzoek dragen thema·s aan waar in de praktijk werkelijk 
op gestuurd kan worden, dit biedt inzicht in de meerwaarde van praktijkonderzoek 
naast de bestaande theorie. 

Wat is het maatschappeli jke belang van dit onderzoek7 
De vermeende ·open deuren· zijn in dit onderzoek zwart-op-wit aangetoond en 
omgezet in verschillende thema·s. Daarmee kunnen partijen de discussie openlijk 
aangegaan. of bepaa lde thema·s wel voldoende aandacht krijgen . 
De toepassing van het instrument kan een boel tijd en energie en dus kosten 
besparen bij het managen van complexe binnenstedelijke stationsgebieden . 

Wat heeft de afstudeerder aan dit onderzoek? 
Deze vraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 9, waar de schrijfster van dit 
rapport een meer subjectief standpunt kan innemen ten aanzien van de opgedane 
kennis en ervaring gedurende dit onderzoek. 
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8.2.4 Aanbevelingen 
Er worden aanbevel ingen gedaan naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek en t.b.v. 
de toepassing van het ontwikkelde instrument. 

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek: 
In dit onderzoek zijn verschi llende actoren , ten behoeve van de 
resultaatverwerking, onder een beperkt aantal actorgroepen geschaard. Hiermee 
is het onderscheid in de meerkoppigheid van de verschillende actoren buiten 
beschouwing gelaten. Hee specifiek onderscheiden van de meerkoppigheid binnen 
actoren, zoals de gemeente en de NS, kan meer inzicht geven in de houding van 
actoren onderling en kan de samenwerking verbeteren. 
Uit de vele interviews blijkt dat actoren elkaar een bepaalde rol toe bedelen, 
bepaald vanuit de historische achtergrond. Een onderzoek naar de gevoeligheden 
en het ver- en wantrouwen dat ontstaan is Cussen actoren op basis van deze 
historie, kan bijdragen aan het achterhalen van de (mogelijk onterechte) huidige 
relatiestoornissen . 
Op basis van het krachtenspel Cussen de verschi llende actoren zijn de resultaten in 
dit onderzoek verwerkt tot 2 5 verbeterpunten. Naast deze resultaten in het 
krachtenspel op 'ketenniveau· is het interessant om de resultaten op actorniveau 
aan een analyse te onderwerpen. Daarmee kunnen conclusies getrokken warden 
voor de verbeterpunten op individueel niveau Cussen actoren. Door het maken van 
matrices per actor kan geanalyseerd waarom wie waarom wat gezegd heeft ten 
aanzien van andere partijen, zodat daar actie op ondernomen kan warden. 
Voor de twee onderzochte casussen zijn overzichten van de verbeterpunten 
gemaakt. lndien er nog meer casussen onderzocht warden, kan er een 
configuratie van de verbeteringen gemaakt warden. Zodat er een overzicht 
gecreeerd wordt van veel voorkomende situaties en dit toegepast kan warden op 
andere casussen. 
Een van de thema's in de top 2 5 verbeterpunten is: 'Personeel / Bel bin' . Die 
thema verdient nadere uitwerking. aangezien het zeer interessan t is om te weten 
welke type personen je per fase van een herontwikkeling idealiter in zou willen 
zetten. 

Aanbeveling t.b .v. de toepassing van het instrument: 
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De verbeterpunten opgesteld in die onderzoek zijn toegelicht aan de hand van de 
resultaten uit de interviews en hierin wordt richting gegeven aan de verbeteringen 
voor het managen van complexe projecten. Een aanbeveling is om deze 2 5 
verbeterpunten nader uit te werken. zodat er per punt een advies ontstaat hoe je 
het verbeterpunt kan realiseren . Er ontstaat dan een instrument dat richting een 
projectscan gaat. Op basis van deze uitwerking kunnen er adviezen gegeven 
warden, hoe er gehandeld kan warden om de verbeterpunten te kunnen bereiken. 
Aangezien het kaartspel dynamisch is kunnen de themakaarten in de toekomst 
aangepast en/of aangevuld warden. De thema·s kunnen daarmee inspelen op 
veranderingen in het managen van het krachtenspel bij complexe projecten. 
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9 Reflectie 
De aanleiding van mijn afstudeeropdracht komt voort uit verwondering waarom bepaalde 
bouwkundige projecten, vanuit management opzicht niet goed verlopen. Mede door de 
praktijkervaring opgedaan bij fakton, werd voor mij duidelijk dat je meer in je mars moet 
hebben dan de managementmethoden die in de opleiding bouwkunde naar voren komen. 
Wat dat dan is, daar wilde ik achter komen in dit onderzoek. 

Een van de subdoelen van mijn afstudeeronderzoek was er op gericht om met veel 
mensen uit te praktijk in contact te komen . Om te kijken wat voor werk er in de praktijk 
verricht wordt en welke sturingsaspecten voor projecten er gebruikt warden. Het kader 
waar binnen dit onderzoek ging plaatsvinden al was snel duidelijk, aangezien de 
binnenstedelijke stationsgebieden een van de meest complexe herontwikkelingsgebieden 
zijn van dit moment. 

lk heb mijn onderzoek in het begin moeten afbakenen , hetgeen ik lastig vond, omdat ik in 
de breedte veel te weten wilde komen, maar 'veel weten over weinig' is in een onderzoek 
als dit niet echt een meerwaarde. Vandaar dat het onderzoek ingekaderd is en er 
bepaalde onderwerpen helaas niet aan bod zijn gekomen, later meer hierover. 
Tijdens mijn onderzoek heb ik veel mensen ge"interviewd en met veel mensen gepraat 
over projectmanagement en dat was erg bijzonder. lk heb veel meningen gehoord, mijn 
eigen mening soms bijgesteld en mensen kunnen vertellen over mijn persoonlijke ideeen 
over bepaalde zaken. De interviews waren een intensieve en zeer leerzame periode. 

Na het afronden van dit onderzoek zijn er interessante en ook verbazende conclusies te 
trekken . Zo heb ik me er in de loop van het onderzoek bij neer moeten leggen dat de 
praktijk niet zo professioneel is georganiseerd zoals in mijn 'studentenogen' het geval leek. 
Aanleiding hiervoor is het Feit dat mensen op een onjuiste of onvolledige wijze de 
bestaande methoden toepassen en dat is toch het minste wat je kunt doen bij het 
aansturen van een complex project. 

Daarnaast zijn er ook aspecten die in de huidige methoden niet beschreven warden en 
waar in de praktijk wel op gestuurd wordt, juist daar was ik naar opzoek. Gelukkig heb ik 
dan ook kunnen concluderen dat er naast de methoden om bouwkundige projecten aan 
te sturen nog een hele wereld open ligt met andere managementmethoden om complexe 
projecten aan te pakken. Het gaat voornamelijk om het Feit dat projecten bekeken moeten 
warden vanuit een bredere invalshoek dan alleen vanuit de technische kant. Dit blijkt hard 
nodig en daar kan voor de aansturing van complexe projecten nog heel wat geleerd 
warden in mijn conclusie nu. 

Zie hiernaast de stelling van Van Aken . 
Ondanks dat dit in 1 996 geschreven is lijkt de 
wereld nog niet echt veranderd . Wat betreft 
de "mensenkant" van de projecten kan ik 
zeggen dat na het zelf ondergaan van een 
kerncompetentie test, het mij zeer heeft 
gefascineerd hoe belangrijk het is om daar 

..Het volt op dot in de PM literotuur zoveel 
oondocht wordt besteed oon instrumenten. in 
ploots van oondocht voor leiderschopsgedrog, 
hetgeen in de olgemene literotuur veel meer 

het gevol is .. 
IT. van Aken, 19961 
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rekening mee te houden bij het werken in teams. Deze theorie waarin a.a. Belbin de 
teamrollen beschrijft is al !anger bekend. Het zou wat mij betreft vaker bewust toegepast 
moeten warden bij het samenstellen van het managementteams in complex bouwkundige 
ontwikkelingen . 

Uiteindelijk managen mensen alien op een persoonlijke manier, iedereen heeft daarbij 
zijn / haar eigen kerncompetenties en die verander je niet zomaar. Dit aspect gerelateerd 
aan de 2 5 verbeterpunten opgesteld in dit onderzoek, kunnen deze verbeterpunten 
gezien warden als een ondersteuning in het krachtenspel van complexe projecten. Deze 
2 5 verbeterpunten zi jn niet uitputtend en kunnen in nader onderzoek aangevuld of verder 
uitgewerkt warden. 

Mijn zoektocht naar verbeteringen voor het huidige project- en programmamanagement is 
opgezet om de verbeteringen in het krachtenspel tussen de verschillende actoren te 
achterhalen . Het was echter moeilijk om me niet te laten verleiden tot het zoeken naar 
structuren op individueel niveau per actor. Dat is oak erg interessant, maar is uiteindelijk 
niet de opzet geweest voor dit onderzoek. Als ik nu weer aan de start van een 
afstudeeronderzoek zou staan, dan zou ik zeker ingaan op dat onderwerp. Maar dat is niet 
het geval, want mijn studententijd is voorbij . Het werkende !even staan te wachten en dat 
is een nieuwe stap waar ik naar uitkijk' 

Evelyn Pleijte, mei 2005 
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Bijlage I Nieuwe Sleutel Projecten 

Nederland wordt aangesloten op het Europese net van Hogesnelheidslijnen (HSL). Deze 
supersnelle treinverbinding loopt van noord naar zuid (Amsterdam - Breda) en van west naar 
oost (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens). Door de aanleg van deze HSL zal de 
bereikbaarheid en het aantal reizigers toenemen. De stations waar de HSL landt moeten 
hierop voorbereid worden. Vanuit dat oogpunt heeft het Rijk deze stations tot Nieuwe 
Sleutelprojecten (NSP) benoemd. Hierbij gaat het om totaal 
zes sleutelprojecten: 

• Amsterdam - Zuid-as 
• Rotterdam - Centraal Station 

• Den Haag - CS Kwadrant 

• Breda - Spoorzone 

• Utrecht - Stationsgebied 

• Arnhem - Centraa l/Coehoorn 

NSP omvatten grootschalige ontwikkelingsplannen voor de 
HSL-stations en hun omgeving, aangezien de komst van de 
HSL veel kansen biedt voor de betrokken stations en hun 
omgeving. Te denken valt aan bijvoorbeeld1 16 de 

t.,,._n l>ta.c~ .-

versterking van de steden en de woonkwaliteit, het creeren van een situatie waarin het 
aantrekkelijk is voor grote, internationale bedrijven zich hier te vestigen, de verbetering van het 
openbaar vervoer, etc. De verwachting is dat in het najaar 2006 (realisatie HSL-Zuid bij 
Rotterdam) en het voorjaar 2007 (Amsterdam) de HSL gereed zal zijn . 

De nieuwe sleutelprojecten 117 worden vanuit het Rijk aangestuurd door een 
interdepartementale projectorganisatie. De zes gemeenten hebben in de persoon van de 
projectdirecteur NSP een aanspreekpunt binnen het Rijk. Deze is op zijn beurt 
verantwoordelijk voor de organisatie van de integrale rijksinbreng in de verschillende 
sleu telprojecten, vooral vanuit de ministeries van VROM en V&W, deze bijdragen zijn nader 
beschreven in bijlage Ill. De projectdirecteur zorgt verder voor het onderhandelingsproces met 
de betrokken partijen. Namens het Rijk is de minister van VROM co6rdinerend 
bewindspersoon. De gemeenten zijn bestuurlijk-juridisch verantwoordelijk voor de realisering 
van de Sleutelprojecten en zijn dus ook initiatiefnemer. Provincie en regio zijn vooral 
verantwoordelijk voor regionale infrastructuur. Verschillende departementen dragen in totaal 
ruim een miljard euro bij. 

'" www.vrom.nl 
117 Buildingbusiness Report - Nieuwe sleutelprojecten. februari / maart 2003. 
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Bijlage II Overheidsnota's 

Naast de in paragraaf 2.2 beschreven Nota Ruimte en Nota Mobiliteit is in deze bijlage een 
aantal andere overheidsnota's toegelicht die mogelijk stimulerend werken voor de 
herontwikkeling van binnensteden en stations. Hierbij wordt geen volledigheid nagestreefd, er 
wordt slechts een schets van verschillende nota's gegeven. 

Vierde Nata Ruimtelijke Ordening 
In het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) zijn er de afgelopen jaren 
plannen gemaakt voor nieuwe stedelijke uitbreidingen op de zogenaamde VINEX-locaties118

• 

Deze locaties zijn eind 1993 door de minister van VROM als gewenste uitbreidingslocaties 
van de steden aangewezen. Het gaat om een totale woningbouwtaak van 63Li.800 woningen 
tot aan het jaar 2015, die in zogenaamde convenanten is vastgelegd tussen het rijk, de 
provincies en de stadsbesturen. Uitgangspunt bij het opstellen van de visie was de 
verbetering van de internationale concurrentiekracht van Nederland, waarvoor het gewenst 
geacht werd een ruimtel ijk concentratiebeleid te voeren gericht op een beperkt aantal 
grote(re) steden, de stedelijke knooppunten genoemd. Dit overwegend economisch 
georienteerd ruimtelijk beleid werd gecombineerd met doelstellingen vanuit het milieubeleid 
voor wat betreft het terugdringen van de mobi li teit. 

Nata Mensen, Wensen, Wonen 2000 
Deze beleidsnota opgesteld 1998, gaat in op wonen in de 21 • eeuw, waarbij de burger 
centraal staat. 

Het Grote Stedenbeleid 
Het doel van het Grote Stedenbeleid1 19 (GSB) is dat de dertig grote steden van Nederland 
(G30) krachtige steden warden, waarin zichtbare resu ltaten warden geboekt, met een 
minimum aan bureaucratie. Krachtige steden zijn veilig, voldoen in alle opzichten aan eisen van 
bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten . De huidige G30 zijn door de ti jd 
heen geselecteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de 
totstandkoming van het Grote Stedenbeleid. Argument voor selectie is niet alleen de omvang 
( 100.000 of meer inwoners). maar ook de aanwezigheid van meervoudige problemen in 
bepaalde wijken van deze steden. De eerste vier steden zijn Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht (GLJ)1 20

. 

Nata Stedelijke Vernieuwing 
Het lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) vindt zijn oorsprong in de Nota Stedelijke 
Vernieuwing van 1997 die een zorgelijk beeld schetste van de situatie in de Nederlandse 
steden welke vallen onder het Grote Stedenbeleid. Het ISV is een gebundelde geldstroom van 
het Rijk voor de steden die aangewend kan warden voor stadsvernieuwing, herstructurering 
etc. indien dit past binnen het landelijk opgestelde beleidskader. De eerste periode ISV loopt 
van 2000-200Li en de tweede periode ISV loopt van 2005-2009. 

1
" www.vinex- locaties.nl 

1
" www.grotestedenbeleid.nl 

"
0 www.kenniscentrumgrotesteden.n l 
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lnnovatie Programma Stedelijke Vernieuwing 
Om een versnelling en kwaliteitssprong te maken in de stedelijke vernieuwing, is van 2001 tot 
en met 200Li het lnnovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) ingesteld. Het IPSV is 
een programma van de ministeries van VROM, LNV en EZ. Het IPSV maakt onderdeel uit van 
het ISV. Jaarlijks wordt subsidie verleend aan creatieve en vernieuwende ideeen en projecten 
op het gebied van de stedelijke vernieuwing. Naast die financiele ondersteuning is een 
belangrijke taak van het IPSV het uitwisselen en bekend maken van de in de projecten 
opgedane kennis en leerervaringen. 

56-Wijkenaanpak 
Het ministerie van VROM wil met behulp van de 56-wijkenaanpak ( oak we/ 50-wijkenaanpak 
genoemd) de voortgang van de stedelijke vernieuwing versnellen en stimuleren. Het Rijk 
draagt bij aan de financiering van de herstructurering. Voor de periode 2005 tot en met 2009 
is binnen het lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) een financiele bijdrage 
beschikbaar gesteld. 
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Bijlage Ill Subsidies 

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van binnenstedelijke 
stationsgebieden. In deze bijlage warden de subsidies die relevant zijn voor dit onderzoek 
nader toegelicht aan de hand van verschillende bronnen l21_ 

Het Ministerie van Financien geeft aan hoeveel budget er in totaal beschikbaar is en verdeelt 
dit onder de verschil lende ministeries. Een deel daarvan gaat naar V&W (o.a. MIT) en een deel 
gaat naar VROM ( o.a. FES, ISV, NSP, BIRK), de verschillende subsidies warden hieronder 
nader toegelicht. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies leveren gemeenten 
plannen in bij V&W en VROM, die goedgekeurd moeten warden door het Ministerie van 
Financien, voordat de beschikbare subsidies verstrekt kunnen warden. Gemeenten leveren 
veelvu ldig plannen in om in aanmerking te komen en te blijven komen voor subsidies. VROM 
en V&W mogen zelf prioriteren en uitkeren aan gemeenten, mies het contract tussen de 
gemeente en het Rijk door het ministerie van Financien akkoord wordt bevonden. 

MIT 
Hee Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport (MIT) is een inhoudelijk samenhangend 
en tot en met 2010 financieel gedekt programma van V&W voor de aanleg- en 
benuttingsprojecten op het gebied van droge en natte infrastructuur. 

ISV 
Via het lnvesteringsbudget stedelijke vernieuwing (!SV) is een budget van VROM en hier 
kunnen gemeenten een vijfJaarli jkse financiele bijdrage aanvragen uitsluitend bedoeld voor 
stedelijke vernieuwing. Met geld van het ISV kan de leefbaarheid vergroot warden, de positie 
van de steden versterkt warden en het stedel ijke voorzieningenpakket uitgebreid en 
vernieuwd warden. 

FES 
Hee Fonds Economische Structuurversterking (FES) is een budget dat voortkomt uit 
opbrengsten uit aardgasbaten . Dit geld wordt gebruikt voor het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke omgeving, zoa ls openbare ruimte. Financien beheert 
en verdeelt dit FES-budget. VROM kan geld aanvragen voor het financieren van projecten . 
Projecten als NSP en BRIK ontrekken hiervan ook budget van. 

NSP 
VROM heeft voor de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) financiele middelen gereserveerd 
afkomstig uit de hierboven genoemde MIT- en FES-budgetten. Het belang van het ministerie 
van V&W met de MIT-gelden bij stationsgebieden gaat niet verder dan de sobere en 
doelmatige richtlijnen voor de inrichting van stations en voorpleinen. Dit in tegenstelling tot 
het geld van VROM, hier is de richtlijn extra ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke omgeving. 

'" www.vrom.nl. www.ez.nl. www.verkeerenwaterstaat.nl, www.minfin.nl, P. van Bosse (fakton). 
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BIRK 
Het Budget lnvesteringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) onttrekt geld aan het FES- budget. 
Hiermee draagt het ministerie van VROM Financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten 
die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid. Dit zijn projecten die anders niet van de 
grond komen of niet met de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd. Met de extra bijdrage 
kunnen regionale en lokale 
overheden het project op een 
hoger niveau tillen . 
Let wel op dat met de 
toezeggingen van subsidies door 
V&W en VROM soms erg flexibel 
wordt omgegaan. Hiernaast een 
voorbeeld uit een 
praktijksituatie 122 waarbij dit het 
geval is. 

"' Peter van Bosse (200Li ). fakton. 
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Er wordt soms geschoven in MIT-gelden als er tekorten zijn. 
ongeacht contract met gemeenten. Bijvoorbeeld: RandstadRail 
had al vier jaar geleden haar deal met V&W rond, toen werd er 
bezuinigd en werd er besloten Randstadrail drie jaar naar 
achteren te schuiven in de tijd. Het financiele probleem dat toen 
ontstond is door de gemeente Den Haag zelf gedragen. Dit heeft 
wellicht pol itieke achtergronden zoals extreem toenemende 
kosten voor andere projecten zoals Betuwelijn en HSL. waardoor 
de andere verplichtingen naar achteren worden geschoven. 
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Bijlage IV Gemeentelijke organisa tie 

In een gemeentelijke organisatie 123 kunnen twee organisaties worden onderscheiden: de 
poli tieke organisatie en de ambtelijke organ isatie. Beide zullen hieronder nader 
beschreven worden 

Politieke organisatie 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan in elke gemeentelijke organisatie. Dit is in 
de Gemeentewet zo vastgelegd omdat de gemeenteraad de 
volksvertegenwoordiging van de gemeente is en zodoende een afspiegeling van 
de opvattingen in die gemeente. Deze raad is te zien als algemeen bestuur van de 
gemeente. Elke vier jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. De 
belangrijkste bevoegdheden van de raad zijn de kaderstellende taak (vaststelling 
regelgeving en begroting), de controlerende taak en de volksvertegenwoord igende 
taak. Het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld door de raad vastgesteld, 
daarnaast zijn er structuurvisies, inrichtingsplannen en beleidsplannen die min of 
meer dwingende randvoorwaarden kunnen bevatten voor de besluitvorming. 
Het College van Burgemeesters en Wethouders 
Na elke raadverkiezing wordt door de gemeenteraad een college van 
Burgemeesters en Wethouders (B&W) gevormd. Dit co llege van B&W is het 
dagelijks bestuur van de gemeente. In de Gemeentewet is een aantal 
bevoegdheden voor het college neergelegd, zoals het benoemen en ontslaan van 
ambtenaren, het verrichten van privaatrechtelijke handelingen, het instellen van 
markten. Verder zijn in tal van bijzondere wetten bevoegdheden aan het college 
toegekend zoals het verlenen van bouwvergunningen of vrijstell ingen en het 
toepassen van bestuursdwang of oplegging van een dwangsom. De bevoegdheid 
om rege ls te stellen ligt in het algemeen bij de raad, terwij l de uitvoerende 
bevoegdheid bij B&W is gelegd. 
De burgemeester 
Ook de burgemeester is een 'bestuursorgaan' van de gemeente. De bu rgemeester 
is de enige bestuurder die niet is gekozen (tot op heden) maar benoemd, door de 
Koningin . De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college 
van B&W. daarnaast heeft hij een aanta l specifieke eigen bevoegdheden op het 
terre in van openbare orde en veiligheid. 
Raadscommissie 
In vrijwel elke gemeente is een aan tal raadsleden actief. Deze commissies zijn 
ingesteld door de gemeenteraad en veel voorkomende commissies zijn de 
commissie Financien, commissie VROM en de commissie Welzijn . Het is 
gebruikelijk om raadsvoorstellen over verschillende onderwerpen eerst te 
behandelen in de raadscommissie, zodat er voorkomen wordt dat er in 
raadsvergaderingen eindeloos gediscussieerd wordt over specifieke onderwerpen. 
Naast raadcommissies kan de raad ook specifieke taken toewijzen aan commissies 
van onafhankeli jke deskundigen, zoals de welstandscommissie. 

'" Wedding D.,(2002). Onzerkerheid kent geen tijd- een beslissingsondersteunend risicomodel bij binnenstedelijke herontikke/ing. 
Afstudeerverslag TU/e. 
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Ambteli jke organisatie 
De ambtelijke organisatie bestaat uit verschillende diensten of directies die allemaal 
verantwoordelijk zijn voor een of meerdere werkterreinen. Onder deze diensten hangen 
afdelingen voor onderdelen van het provincia le beleidsterrein, zoals milieu, 
waterstaatszaken, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, natuur, verkeer en vervoer. 
Deze afdelingen houden zich bezig met het voorbereiden van besluiten en het uitvoeren 
daarvan. 
Aan het hoofd van de diensten staat de gemeentesecretaris. Daarnaast is er de griffie, die 
de gemeenteraad ondersteunt. Aan het hoofd van de griffie staat een griffier. Buiten de 
griffier en de gemeentesecretaris zijn aan de overige ambtenaren geen bevoegdheden 
toegekend. De organisatie kenmerkt zich door het ondergeschikt zijn aan de politieke 
organ isatie en het hebben van een lange termijn orientatie. 
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Bijlage V Type projectontwikkelaars 

Er kunnen grofweg drie type projectontwikkelaars worden onderscheiden. de 
omschrijving hieronder komt deels uit het afstudeerverslag van Salemi 124. 

Geheel zelfstandige ontwikkelaar 
De zelfstandige ontwikkelaars -ook we/ vrije ontwikkelaars genoemd- hebben als 
hoofddoelstelling het generen van winst uit ontwikkeling en verkoop van vastgoed. Er zijn 
in de regel geen vaste verbindingen met beleggers en aannemers. Voorbeelden hiervan 
zijn : lmca, AM en Blauwhoed Vastgoed. 

Ontwikkelaar gelieerd aan financiele instelling 
De ontwikkelaar die gelieerd is aan een Financiele instelling of be/egger heeft vanuit de 
Functie als be/egger als hoofddoelstelling het genereren van rendement op het 
ge"investeerde vermogen. Door middel van eigen projectontwikkel ing trachten zij 
beleggingsobjecten te verkrijgen die aansluiten op hun beleggingsbeleid. Voorbeelden zijn 
ING Real Estate, Bouwfonds Development, Fortis Vastgoed Ontwikkeling. SFB Vastgoed, 
Wereldhave. 

Ontwikkelaars gelieerd aan een bouwonderneming 
De ontwikkelaar die is verbonden aan een bouwonderneming heeft als hoofddoelstelling 
de continurteit van de onderneming en het verkrijgen van een winst uit gezamenlijke 
bouw- en ontwikkelingsactiviteiten . Naast acquisitie op de aannemersmarkt genereren ze 
ook bouwomzet door actief te zijn als projectontwikkelaar. Voorbeelden zijn HBG Bouw 
en Vastgoed. Heijmans. BAM. Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij . 

'" Salemi. A. (2002 ). Porticiperen door te onticiperen - model voor de projectontwikkeloor om beter om te goon met het 
sponningsve/d tussen be/egger en gebruiker. TU Delft 

112 



Krachtenspel in een Kaartspel 

113 



Krachtenspel in een Kaartspel 

Bijlage VI Modellen Berenschot 
Hieronder worden een aantal modellen beschreven uit het modellenboek van Berenschot125

• 

Congruentiemodel missie en organisatie (besturing en strategie) 
Kern van dit model is dat parallel op vijf denkniveaus van organisatieordening de motivatie van 
de koers en de richting moet worden benoemd en dat argumentatie van elk denkniveau de 
andere niveaus versterkt. Congruentie is nodig tussen de niveaus van missie, toegevoegde 
waarde, marktbewerking, processen en organisatie. 

Het EFOM/INK-model (besturing en organ isatie) 
Dit model onderscheidt vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. De 
organisatiegebieden staan voor aandachtgebieden die managers moeten bestrijken bij het 
besturen van een organisatie. Het gaat daarbij om de onderwerpen: leiderschap beleid, 
strategie personeelsmanagement, middelenmanagement en het management van processen. 
De resultaatgebieden staan voor aandachtsgebieden waarop de prestaties van de organisatie 
gemeten worden. Binnen dit model gaat het om waardering door klanten en leveranciers, 
waardering door medewerkers, waardering door de maatschappij en financiele en niet
financiele ondernemingsresultaten. 

Regiemodel (besturing) 
Minder roeien en meer sturen, niet !anger de bemoeienis met uitvoeringsdetails, maar 
besturing in hoofdlijnen, waarbij maximaal gebruikt wordt gemaakt van initiatieven en 
competenties van derden. De Aexibiliteit en slagkracht nemen daardoor toe en de 
veronderstelling dat de efficiency in uitvoering ook toeneemt. Door de regierol te kiezen 
wordt er ook ingespeeld op de ingrijpende verandering van bedrijfskolommen en de 
maatschappij naar netwerkstructu ren . 

Het zevenkrachtenmodel voor cultuurverandering (besturing en organisatie) 
Onderscheid drie zingevingkrachten, drie actiekrachten en een proceskracht. Alie krachten zijn 
evenwaardig en moeten evenwichtig gehanteerd worden. Zingevende krachten zijn 
verhalende krachten , bereiken effect door bewustwording, confrontatie en uitleg. De 
actiekrachten verseisen tastbare veranderingen in de kerndimensie van de organisatie m.b.t 
structuur, systemen, en menselijke competenties. De proceskracht geeft energie aan het 
veranderingsproces en is de 'driver' voor de andere zes krachten . 

7S-model (besturing en organisatie) 
Het Zeven-S-model beschrij ft zeven belangrijkste dimensies van een organisatie: 
- Shares values : de waarden die men in de organisatie deelt en waarmee men aangeeft wat 

- Strategy 
- Strcuture 
- Staff 
- Systems 
- Skills 
- Style 

de organisatie wil en waar deze voor staat. 
: welke doelen de organisatie heeft en hoe men deze wi l bereiken. 
: de in rich ting van de organisatie, o.a. taakverdeling, hierarchie en coordinatie. 
: de personele aspecten zoals beloning, opleiding, motivatie en gedrag. 
: de formele en de informele regels. 
: de belangrijkste, onderscheidende vaardigheden van de organisatie. 
: hoe men met elkaar omgaat en wat de manier van samenwerken is. 

"' Berenschot ( 1999), Het Managementmodellenboek. Elsevier bedrijfsinformatie: Den Haag 
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Bij lage VII Samenvatting relevan te artikelen 

Bron: KPMG Metrum ( 1998), Management van het planvormingsproces. 

• Door het toegenomen oontol port1jen en verschuiving van een topdown benodering noor besluitvorming in 
netwerken. voldoet voor projecten van enige omvong de troditionele oonpok van initiotief. progrommo, 
ontwerp en uitvoering niet longer. Er is geen sproke meer van een rechtlijnig proces. moor van een iterotief 
proces woorbij doe/en. strotegie. inzet van octiviteiten en (finonciele) middelen telkens opnieuw bezien en 
ingevuld moeten warden. ofhonkelijk van de effecten die warden bereikt •. 

Conclusie: Het traditionele projectmatig werken voldoet niet meer, er moet geschakeld 
warden tussen de verschillende fasen in een project. 

Bron: www.kei-centrum.nl (april 200Li). 

""Progrommomonogement is een noodzokelijke voorwoorde om de stede/1/ke vernieuwingsopgove in goede 
bonen te leiden. Door deze monier van werken wordt het beter mogelijk de themo's of vook obstrocte doe/en 
uit de stodsvisie of het meerjorenontwikkelingsprogrommo te vertolen in meer concrete opgoven en te 
beholen effecten. Oak mookt progrommomonogement een betere koppeling moge/1/k tussen de fysieke en 
sociole peiler in de stede/1/ke vernieuwing. Dit concludeerden een oontol vertegenwoordigers van gemeenten 
en odviesbureous tijdens het KEl-otelier over progrommomonogement en finonciele sturing··. 

Conclusie: Meer aandacht voor de pei lers van het programmamanagement om stedel ijke 
herontwikkelingen beter aan te sturen. 

Bron: Hobma FAM. (juli 2003 ), Het geheim van succes: gebiedsontwikkeling van stations, 
artikel BOSS Magazine: Delft. 

In dit ortikel wordt verwezen noor het onderzoek noor de herontwikkeling van stotionsgebied ·s 
Hertogenbosch door Bruit. Hobmo, Peek en W1gmons, woorbij het volgende overzicht van succesbepolende 
foctoren noor voren komt. 

- Ruime geogrofische orientotie: 
- lnspelen op de morktvroog: 
- Duidelijke soneringsstrotegie; 
- Anticiperende grondverwerving: 
- Sturen op locotiesynergie: 
- Vermindering van omgevingscomplexiteit; 
- Vertrouwen: 
- Entrepreneurschop en konsen grijpen. 

In dit onderzoek wordt oongegeven dot met de huidige stand van de wetenschop onduide/1/k is of dit overzicht 
compleet is. Wellicht zijn dit noodzokelijke voorwoorden voor succes, moor is het ofdoende. Oak wordt 
oongegeven dot er nag geen uitsproken te doen zijn m.b.t. de meest belongrijke factor voor het bereiken van 
succes. De genoemde succesfoctoren zijn geboseerd op literotuurstudie en voorol op de intensieve studie van 
slechts een cosus: Den Bosch. Nader onderzoek op ondere cosussen is gewenst voor een robuuster ontwoord 
op de vroog wot de bepolende foctoren zijn voor een succesvolle integrate gebiedsontwikkeling··. 

Conclusie: Er is meer onderzoek gewenst, naast de conclusies uit dit onderzoek, naar het 
succesvol managen van een integrale gebiedsontwikkeling. 

116 



Krachtenspel in een Kaartspel 

Bron : Kanter R.M., ( 1 8 jun i 200Li ). Kennismanagement - Denken is privaat werk, 
Management Team nr.1 1 

.. Managers moeten in de kenniseconomie steeds meer crossfunctioneel denken omdot elke ofdeling een 
strotegische rot behoort te spelen. Dingen gedoon knjgen is in toenemende mote ofhonkelijk van de 
voordigheid netwerk te ontwikkelen en te onderhouden. Toegong tot informotie is ten slotte niet longer 
beperkt tot een oontol individuen hoog in de hierorchie van een orgonisotie. Voordigheden ols onderhondelen 
en zich in ondere kunnen verplootsen zijn van cruciool belong. Leiderschop kon teams moken en breken en we! 
op 4 niveous: zelfvertrouwen. vertrouwen in ondere team/eden. vertrouwen in het directe netwerk en 
uiteindelijke in de hele orgonisotie. Door een positief emotioneel klimoot te creeren en het gevoel over te 
brengen dot het de moeite woord is je best te doen. kunnen !eiders ervoor zorgen dot hun team succesvol is. 
De volgende drie succesfoctoren zijn mede bepolend: verontwoordelijkheid. somenwerking en initiotiet". 

Conclusie: Crossfunctioneel denken (tussen verschi llende afdelingen) netwerken (i.p.v. 
gefi xeerde relaties). onderhandelen en leiderschap zijn belangrijk voor slagvaard igheid en 
succes. 

Bron: Ritt F. (2001 ), Structuur in herstructurering. Techn ische Universiteit Delft. 

"De omgeving woorin een complex project tot stand komt kon gezien warden ols een netwerk. Het netwerk is 
opgebouwd uit octoren (oak we! portijen genoemd) . die reloties onderhouden en deze steeds opnieuw 
invulling geven. Actoren zijn in netwerken de bosiseenheden die beslissingen nemen en dit kunnen zowel 
personen ols orgonisoties zijn. Het is belongrijk om orgonisoties op zich te onolyseren. omdot hieruit hun 
gedrog ols actor in een netwerk (dee/s) kon warden verkloord. In een herontwikkelingsproject van 
stotionslocoties zitten ofgevoordigden van verschillende portijen oon tote/. Deze octoren hebben ieder hun 
persoonlijke rot in het troject. moor treden in eerste instontie op nomens hun ochterbon ... 

Conclusie: Organisaties worden als actoren geanalyseerd. de persoonlijke rol van een 
actor wordt in eerste instantie (mogelijk onterecht) buiten beschouwing gelaten. 

Bron: Doorn N. van (26- 11-02 ), Projectmanager moet het voortouw nemen. Cobouw. 

.. Het is duidelijk dot de ·troditionete· technocrot,sche projectoonpok. woorbij met name op t1jd. geld en kwoliteit 
wordt gestuurd. tekort schiet. 81/ management van gebiedsontwikkeling goat het niet olleen om het 
structureren en beheersen van de werkzoomheden en het /eiding geven oon de projectorgonisotie moor met 
name oak om het invullen van de regiefunctie. die de verschillende portijen en hun belongen bijeenbrengt en 
bijeenhoudt. Dit betekent dot de invulling van het vok projectmonoger breder en kleurrijker is. Die enerzijds 
vroogt om meer oondocht voor zochte ospecten zools ombitieniveou en bestuurlijke context. moor oak voor 
strikter controctue/e koders. Tijd. geld en techniek blijven echter in a/le fosen van belong. zij het met een 
wisselende nodruk" 

Conclusie: De puur technocratische projectaanpak schiet tekort. andere aspecten zoals 
leiderschap en de bestuurlijke con text spelen ook een rol. 

117 



Krachtenspel in een Kaartspel 

Bijlage VIII Verslagen proefinterviews 

In onderstaand schema zijn de ge"interviewde personen genoemd. 

Naam: Van: Functie: 
1. Leonie van de Ven TU/e Bouwkunde Docent. ontwikkelaar 
2. Mathieu We22eman TU/e Bedrijfskunde Prof. en bestuursadviseur 
3. Lars Rompelberg fakton Directeur (voorzitter}. adviseur 
Li . Peter van Bosse fakton Directeur. adviseur 
5. Henk Richter fakton Partner. adviseur 
6. Robert van leperen fakton Adviseur 
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1. Proefinterview Leonie van de Ven ct.ct. 1 3- 12- 0Li 

1. Projectmatig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassing van PMW in de praktij k? 
lk denk dot een ontwikkelaar werk eigenlijk altijd projectmatig aanpakt. Er wordt een 
projectteam samengesteld met al de ingredienten die er nodig zijn voor een project en 
daarbij kan je bijna nooit invloed uitoefenen op de teamsamenstelling. 

1 b. Er vanuit gaande da t de beheersaspecten (GOTIK) van de bestaande 
projectmanagement methoden op de juiste manier warden toegepast, welke 
aspecten zijn nog meer van belang voor de sturing van het totale project? 

De politieke aspecten warden steeds belangrijker gedurende het project. Met een 
team dot emotioneel positief werkt met elkaar kan je ook gelijk een slag verder 
komen, moor heel vaak werkt het team ook tegen elkaar in. 
lnformatie is ook een aspect waar verbetering in plaats kan vinden, er is vaak geen 
centrale book of kenniscentrum waar je informatie vandaan kan ha/en. leder 
individu heeft zijn eigen kennis en die wordt niet vaak gedeeld. Door kan dus nog 
een slag in gemaakt warden, ook gezien de kansen voor het Internet etc. Moor een 
projectontwikkeling is altijd uniek, want die locatie is er moor een keer. De 
processen zijn bekend moor de locatie is alt,jd anders. 
Oak heel belangrijk is de perceptie van het eindresultaat of de prestatie. Op het 
moment van de start dienen we hetzelfde over het eindresultaat te denken, moor 
gedurende het project verandert er natuurlijk van al/es en stuur je op kleinere 
details moor de overall perceptie moet hetzelfde z,jn. B,j projectmatig moor ook 
programmamatig werken moeten de uitgangspunten vooraf vastliggen en don 
warden de details gedurende het project nader uitgewerkt. 

1 c. Wat ka n je zeggen over de verschillende projectfasen (initiatief t/m beheer) in 
het projectmanagemen t m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
lk heb de ervaring dot je nauwelijks invloed hebt op de samenstelling van het team. Ats je 
vaker met dezelfde personen werkt, ontwikkel je een methode om met elkaar om te goon. 
Wanneer het goed klikt tussen de mensen don komt het project een stuk verder don 
wanneer er continu een negatieve ondertoon is. De mensen moeten er meer van 
doordrongen zijn dot het probleem met z'n al/en opgelost moet warden, het is een 
vraagstuk voor het hele projectteam en pas don kan je van elkaar leren en gebruik maken 
van elkaars kennis. 

1 ct . Wat wil je in het algemeen nog kwijt over PMW? 
lk heb de ervaring dot er vaak veel negatieve energie goat zitten in PMW. door de 
aanwezige tegenstnjdige belangen. Je kan veel beter proberen er met z'n al/es wot moois 
van maken, dot werkt veel beter. 
lk zal toelichten hoe deze tegenstnjdige belangen kunnen ontstaan. B,jvoorbeeld door de 
houding van de overheid die aangeeft de projectontwikkelaars met nodig te hebben, terwijl 
ze de projectontwikkelaar we/ nodig hebben omdat ze zelf niet risicovol kunnen of mogen 
investeren. Daarnaast is ook de houding van de Wethouder belangnjk, ik heb meegemaakt 
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bij een ontwikkeling dot de verontwoordelijke wethouder mordicus tegen het pion was en 
dot is heel erg zwoor omdot om te draoien. 
lk vind cultuur en mondoot oak twee ospecten die belongrijk zijn. Wonneer de mondotering 
goed georgoniseerd is en goed loopt. don heb je door heel veel oon. Mensen moeten oak 
verontwoordeltjkheid willen en durven nemen. Er zijn gemeenten woor een cultuur heerst 
om geen verantwoordelijkheid te nemen en door kon niet op gebouwd warden. 

2. Programmamanagment (PGM) 
2a. Hoe zou jij PGM omschrijven? 
PGM is een grater begrip don bijvoorbeeld PMW. PMW is toe te possen op een gebouw of 
kleinere locotie. PGM is meer voor een heel gebied en ik zie dit don oak meer in fosen. En 
deze fosen of deelplonnen moeten don oak een relotie hebben tot elkoor. de "overollview" 
is heel belongnjk om er iets goeds van te moken. PGM bestoot oak uit ollemool kleine 
projecten die je moet monogen door het hele programmo heen. Er komen door oak 
ondere voordigheden btj kijken zools communicotie. 

2b. Wat kan jij zeggen over de toepassing van PGM in de praktijk? 
Grote projecten warden verdeeld in fosen en elke fose is een eigen project. Eerst een hele 
grove oonpok en steeds gedetoilleerder verdeeld in fosen . Heel belongnjk is oak om de 
juiste mensen op de goede plek te zetten. oak de juiste mensen bij de gemeente moet je 
mee hebben met die ontwikkeling. Het is heel belongrijk om een goed ·overall pion· te 
hebben. 

3.lnteractie PMW & PGM 
3a. Wordt er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen PMW en PGM? 
De token. bevoegdheden en verontwoordelijkheden moeten goed ofgesproken warden in 
PGM en PMW. 

3b. Wat kan je zeggen over de interactie tussen PMW en PGM? 
Er is continu een link tussen PMW en PGM omdot PMW een onderdeel is van het PGM (het 
grotere geheel). Je hebt btjvoorbeeld een projectdirecteur die de deelprojecten overall 
orgoniseert en de boel oon elkoor linkt. Moor het programmo vorieert notuurlijk in de t1jd. 
en de link tussen de verschillende projecten in die verandering door moet oak op gelet 
warden door de progrommomonoger. 

Lt. Algemeen 
Wat heb ik je niet gevraagd en wil je graag nog wel kwijt over dit onderwerp? 

Onderscheid (niet-)meetbore foctoren en (niet-)beinvloedbore ospecten; 
Communicotie: ols de somenwerking goed goat. herhool dit. door wordt het project 
beter van; 
Voortschnjdend inzicht voor PMW. veronderingen in de tijd. er zit over het 
olgemeen heel veel kons in de deze sturingsospecten. om ze beter in koort te 
brengen: 
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2. Proefinterview Mathieu Wegge man 23- 12-0'1 

1. Projectmatig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassing van PMW in de praktijk? 
Het is een heel goed systeem, het is goed uitontwikkeld. we weten er al/es van. Er zijn 
verschillende auteurs die de techniek hebben beschreven met kleine nuances. Moor de 
voordelen van PMW komen vaak niet tot uiting als gevolg van politieke en 
machtsspelletjes. Het goede van het instrument wordt daardoor gerelativeerd. 

1 b. Wat kun je zeggen over de verschillende projectfasen (initiatief t/m beheer) in 
het projectmanagement m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
Er z1/n auteurs op het gebied van PMW die zeggen dot je PMW pas effectief kunt 
toepassen als je ook heel goed gekeken hebt naar de teamsamenstelling. Af en toe wordt 
daarbij expliciet genoemd dot de Be/bin test gedaan zou moeten warden en dot je don de 
kans op succes vergroot, moor het wordt zelden gedaan. Oftewel de teamsamenstelling is 
een kritische succesfactor voor het slagen van het project en door moet meer aandacht 
aan besteed warden. 
Praktisch gezien is het soms onmogelijk om dot te doen, bijvoorbeeld als mensen weigeren 
aan een assessment mee te doen, of als ze gewoon druk bezet zijn, moor dot kun je don 
niet het systeem verw1/ten. Je kunt er we! meer nadruk op leggen, zodat er meer rekening 
mee gehouden kan warden en je bepaalde problemen kunt voorkomen. 
Je merkt overigens dot door waar de ingenieurs de systemen gemaakt hebben, er veel 
minder van deze zachte factoren naar voren komen. Het zijn de psychologen zoals Be/bin 
die deze zachte aspecten onderzocht hebben. De relatie tussen horde aspecten en zachte 
aspecten is nog niet expliciet gelegd. 

1 c. Wat wil je in het algemeen nag kwijt over PMW? 
lk vind het gewoon een goed instrument. Een voorbeeld n.a. v. een gesprek dot ik pas heb 
gevoerd is dot mensen aangeven dot veranderen zo moeilijk is. In mijn ogen is dot 
betrekkelijk. Je hebt een organisatie en die loopt gewoon en als je door iets aan wil 
veranderen don heb je eigenlijk moor een instrument om dot te doen en dot is 
projectmanagement. Je voert veranderingen projectmatig uit, al/es verandert namelijk de 
hele tijd, en van de bijzondere veranderingen door maak je een project van. Het is de enige 
tool die in mijn ogen echt werkt. 

2. Programmamanagement (PMW) 
Hoe zou jij PGM omschrijven en wat kan jij zeggen over de toepassing van PGM in de 
praktijk? 
Dot is het managen van een bundel projecten. die op de een of andere variabele met 
elkaar samenhangen. Een mooi voorbeeld vanuit de industrie is het programma van de 
BMW 5-serie en door heb je de volgende projecten in: de BMW 525, de BMW 5Li5 en de 
BMW Touring etc. 
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3. lnteractie PMW & PGM 
3a. Wordt er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen PMW en PGM? 
Jo, dot is het gevol ols mensen het goed doen. lk zit niet zo in die wereld, moor ols het goat 
om veronderingen in orgonisoties don vind ik het heel belongrijk dot de project/eiders 
ropporteren oon de progrommonager. En als dot geregeld is don loopt dot verder we/. 
Wat ook heel belangrijk is, is dot je de stofdienst (de projectondersteuners) instelt op 
progrommoniveou en niet op projectniveau. Ze werken voor verschillende projecten moor 
moeten voor a/le projecten bijvoorbeeld aspecten ols kwoliteit of budget in de gaten te 
houden. Moor het is een dienst die ropporteert aan de progrommomonoger. Deze 
personen moeten fysiek dicht bij elkoor zitten, zodat binnen het progrommo dezelfde 
systemen gebruikt warden. Don heb je synergie en zo kun je snel capociteiten verplaotsen 
etc. 
lk heb in de bouw nag nooit van het woord efficiency gehoord. lk vind het bijvoorbeeld 
vreemd dot er zoveel bouwplaotsen z1/n woor niemand aan de gang is. lk heb het idee dot 
het olleen moor slechter goat met de voortgong en de doorlooptijd van bouwprojecten. 

3b. Wat kun je zeggen over de interactie tussen PMW en PGM? 
Ats je kunt oontonen dot er voor een project geen interoctie met het 
progrommomanogement is, don kan dot project eruit. Dan hoort dot project niet in dot 
progromma, don is het een stand-alone ding. 

Li . Algemeen 
Lia . Wat is jouw kunst als consultant bij een opdrachtgever? 
Dot Vind ik een lostige vroag, moor punt een is dot mljn kijken moet gericht warden door 
de opdrochtgever, wot is zijn probleem I Vervolgens kt/k ik of het probleem woor is en of ik 
dot oak vind. Ats dot zo is don wordt dot probleem verder verkend. Doarno volgt de vroog: 
las je het probleem op woar het probleem ontstaot, of go je in de omgeving ollerlei dingen 
regelen zodot het probleem opgelost wordt. Het eerste heet mono-porodigmotisch, je hebt 
een probleem met de strotegie en dot probleem las je op door een betere strategie te 
ontwikkelen. Het tweede heet polyporodigmotisch, ols je een probleem met de strotegie 
hebt en de structuur verondert om de uitvoering van de strotegie te fociliteren. 
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3. Proefinterview Lars Rompelberg d.d. 10- 12-oii 

1. Projectmatig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassi ng va n PMW in de praktijk? 
Eerst denken don doen 1 Je hebt een kapstok nodig in een complexe materie. PMW is 
daarvoor een handige methode. Knip het project op in fasen. die te beheersen zijn middels 
beheersaspecten om zo de doe/en te organiseren en het vooraf gestelde resultaat 
uiteinde/1/k te realiseren. PMW wordt de afgelopen 20-30 Joor steeds meer toegepast in 
Nederland. basisboekjes kwamen van Berenschot en Twynstra Gudde. 
Uitgangspunt voor deze theorie is de planbare samenleving, in standaard settings (met 
wisselende partijen) is e.e.a. name/J/k we/ te plannen en te organiseren. Dit wordt echter 
steeds lastiger omdat de samenleving is veranderd. 

De samenleving is niet meer planbaar; 
De samenleving, alsmede het individu. is mondiger geworden en inspraak neemt 
toe; 
De topdown benadering wordt minder geaccepteerd; 
De netwerkeconomie is toegenomen, het is allemaal flexibeler en dynamischer 
geworden; 
De praktijk is complexer door de toegenomen regelgeving; 
De steden warden vol/er: projecten warden steeds meer binnenstede/1/k en 
daardoor is er sprake van intensief ruimtegebruik over ve/e eigendomsgrenzen; 
Het aantal partijen neemt toe en de markt professionaliseert, de tegenstellingen 
warden duidelijker, 
De politieke wankelheid neemt toe: het "/eefbaar effect". Waarbij omgegaan moet 
warden met politieke discontinui'teit. een gebiedsontwikkeling loopt longer don een 
politieke termijn; 
Behoefte aan regie neemt toe vanwege de vele amorfe niet altt/d parallel lopende 
processen. dit kan leiden tot chaos. 

Dit al/es leidt tot de vraag naar routinematige, goed gedefinieerde en goed planbare 
(deel)projecten, oftewel planmatig werken. Er z1/n 5 beheersaspecten, moor geven die 5 
beheersaspecten we! voldoende flexibiliteit7 Als iemand b1/voorbeeld in de gemeenteraad 
zegt dit of dot moet anders don kan al/es ineens heel anders !open en moet het project op 
z'n kop. 

1 b. Er vanuit gaande dat de beheersaspecten (GOTIK) van de bestaande 
projectmanagement methoden op de juiste manier warden toegepast, welke 
aspecten zijn nog meer van belang voor de sturing van het totale project? 
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Juridisch, de afgelopen 5- 7 0 Joor heeft een "verfinancialisering' van de vastgoed 
plaatsgevonden. Sinds enkele jaren is er sprake van een opmars aan 
vastgoedjuristen en -advocaten, oftewel juridificering· van de vastgoedmarkt. Dit is 
inherent aan de toenemende "gestapelde plannen" en plannen die dwars over 
eigendomsgrenzen goon. Grand is macht, dus cruciaal is de samenwerkingsvorm 
die men kiest: publiek-privaat. klassieke grex etc. Onderscheid privaat- en 
publiekrechtelijke aspecten. Privaatrechtelijk ligt dicht tegen financien aan. 
gronduitgifte e.d. Publiekrechtelijk m.b.t. de bestemmingsplanprocedures etc. 
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liggen bi/ een ander onderdeel van de gemeente. door gelden allerlei inspraak 
rondes voor en dot is ook een belangrijk risico. 
Risicoanalyses komen ook te weinig voor in het PMW-denken. er wordt te weinig 
op gestuurd binnen PM W. Projectmanagers zijn erbij gebaat geen risico's te 
benoemen. ze z1jn eng. omdat het aangeeft dot het project misschien we/ eens niet 
haalbaar kan z,jn. Echter projectmanagers z,jn er juist bi/ gebaat risico's te 
benoemen en beheersmaatregelen te nemen. 
Moak in de organisatie onderscheid tussen ambtelijke. project- of politieke 
samenwerkingsorganisatie en de onderlinge tegenstellingen. 

o Ambte/Jjk: de discussie binnen de gemeente is vaak moeizamer don de 
discussie tussen de gemeente en private partijen. De gemeente heeft vooraf 
al zoveel beleidsvelden intern tevreden moeten stellen ( dit volt dus ook 
onder de nsico 's) . PMW veronderstelt een omgeving die de komende x /oar 
niet drastisch verandert en de omgang met onzekerheden ,s niet 
opgenomen in PMW. 

o Bestuurlijke organisatie: de effecten van het duale stelsel. waardoor de 
gemeenteraad omgaat met het college van B& W als een soort 
managementteam. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld te pas en te onpas 
om een second opinion vragen. 

o Projectorganisatie: als die stand-alone binnen de gemeentel,jke organisatie 
stoat kan deze frictie hebben met de ambtet,jke organisatie. Want die 
projectorganisatie kan b1jvoorbeeld direct onder een wethouder val/en. 
Bijvoorbeeld een projectmedewerker van de afdeling verkeer. die wordt 
geacht volledig mandaat te hebben over verkeer. Ats hi/ dot don niet b/Jjkt 
te hebben is dot lastig omdat het project we! verder goat. Bi/ private 
partijen zie je dot ook. bijvoorbeeld project/eider 'special projects·. die moet 
don ook mensen aan trekken uit de lijn voor de projectorganisatie. Wat is 
het daarb,j behorende mandaat en wie is wie zijn 'baas ·, aan wie legt men 
verantwoording of en wordt men door ook op afgerekend1 

o Samenwerkingsvorm: hangt samen met de cultuur (stoat niet binnen 5 
beheersaspecten 1 ). /k vind cultuur cruciaal. in de huidige generatie wordt 
de directieve aansturing minder geaccepteerd, m.b.t. type managementstijl. 
Er heerst veel meer een consensus cultuur. een participerende 
managementstijl. Een goede voorzitter participeert, stuurt b1j en faciliteert 
en is niet directief Natuur/Jjk leiderschap wordt niet verwacht moor heb je 
soms we! nodig. lemand die dwars door dingen heen goat en 
tegenstellingen expliciet maakt, moor ook kansen weergeeft en daarmee 
tempo maakt. Het goat hierbij dus om de samenwerkingsvorm in de zin van 
de manier waarop mensen met elkaar omgaan: het vertrouwen. het 
gunnen, gelijk hebben versus ge/Jjk krijgen. Binnen PMW wordt door weinig 
of geen aandacht aan besteed: je moet mensen hebben die sensitief zijn. 

1 c. Wat kan je zeggen over de verschillende projectfasen (initiatief t/m beheer} in 
het projectmanagement m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
Belangrijk is te weten dot 80% van de einduitkomst van een project het gevolg is van wot 
er in de eerste 20% van het project gebeurt. Aon het begin van het proces heb je een 
groep van mensen nodig die out-of-the-box kunnen denken. die creatief zijn. het proces 
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trekken en erin geloven. ledereen moet vonuit zijn eigen professie meedenken in het 
proces. Loter heb je mensen nodig die kunnen implementeren. dingen of kunnen moken 
(denk oon de Be/bin typen) . Moge/Jjke b1jdroge van dit afstudeeronderzoek is het snel 
concreet moken wot iemond z1jn doelstellingen z1jn binnen het project (meer don sluitende 
grex. mooie binnenstod etc.). om zodoende te vermijden dot er in een te loot stadium nog 
ochtergekomen moet warden dot het project of programmo helemool niet zo goed is en 
de overeenstemming nog niet volledig is. M.b.t. overeenstemming, weet dot je niet al/es in 
een keer kon beslissen. moor mook er behopbore brokken van. foseer je project. Klik het 
proces tussentijds steeds vast en dot is het uitgongspunt voor de volgende fose. 
Voor wot betreft type mensen wit ik nog kwijt dot vrouwen in het olgemeen geschikter zijn 
voor het sturen van dit soort processen. ze zijn sensitiever. Verder hoef je niet per se grijze 
horen te hebben moor je moet senioriteit hebben. 

2. Programmamanagment (PGM) 
2a. Hoe zou jij PGM omschrijven? 
PGM is een overstJjgend I overkoepelend begrip. Projecten hebben een begin en een 
einde. multiprojectmonogement bestoot ult veel projecten die weinig interfereren. Bij PGM 
interfereren de projecten we! en kunnen ze zelfs ook van een ondere orde z1jn. De vraog is 
of projecten don projecten moeten heten of b1jvoorbeeld peilers. Deze peilers zijn don 
b1jvoorbeeld sociole, economische of fysieke peilers die ollemool binnen een bepaolde 
gebiedsontwikkeling te moken hebben. Het toepossen van een DIN doorbij is cruciool. je 
betrekt don (meer don PMW) ook de softere kont erbij, om doe/en te bereiken (meer don 
olleen fysiek) moet je een boel insponningen verrichten. Er interfereert en conf!icteert 
zoveel met elkoor dot je deze !ijnen met gewoon PMW niet hod kunnen leggen. 
Om even een stop te moken noor het ESH-model: de 6 gedefinieerde ospecten moeten in 
evenwicht z,jn en ze hebben ook ollemoal invloed op elkaor. Dot is don ook gelijk het 
nodeel van de beheersospecten van GOTIK, ze zijn we! ofhonkelijk van elkoor, moor dot is 
niet hetzelfde ols heterogeen. somenhongend en evenwichtig. Het is dus van belong 
managers te zoeken die derge/Jjke kerncompetenties hebben om een progrommo te 
leiden. 

2b. Wat kan jij zeggen over de toepassing van PGM in de praktijk? 
Er wordt in de praktijk weinig onderscheid gemookt tussen PMW en PGM. De etiketten 
warden er we! eens opgeplokt. moor de b1jbehorende token komen don niet overeen. 
Belongnjk is het om inzichtelijk te moken wie de eindverontwoordelijkheid heeft. Wie is nou 
de opdrochtgever van een grate en complexe binnenstede/Jjke herontwikkelingsopgove 
voor een periode van 7 5 Joor? 
Een kenmerk van projectmonogement is een goede heldere opdrachtgever-opdrachtnemer 
relotie. zodot door op ofgerekend kon warden . Dot wil niet zeggen dot je in grate 
complexe project PMW niet kon toepossen. Dit kon mogelijk we! op onderdelen. moor 
houd er rekening mee dot er in de praktijk heel wot wisselingen zullen z,jn in de 
opdrachtgever-opdrachtnemer relotie. 
Conclusie: al/es kon wijzigen. zowel de doe/en van portijen ols ook de individuele personen 
oon tote!. PGM heeft ols kenmerk ook dot het met veranderende omstondigheden 
meebeweegt dit in tegenstelling tot PMW dot een project de 'fuik' in drijft. 
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3.lnteractie PMW & PGM 
3a. Word t er in de prakti jk onderscheid gemaakt tussen PMW en PGM? 
De termen project- en programmamanagement warden te pas en te onpas door elkaar 
heen gebruikt. De term procesmanagement wordt door ook vaak onterecht gebruik, want 
bi/ doorvragen blijkt dot iedereen het meestal over projectmanagementtaken heeft. 

3b. Wat kan je zeggen over de interactie tussen PMW en PGM? 
PMW en PGM interfereren met elkaar, PGM stoat in hierarchie duide!,j'k boven PMW het is 
project overstijgend, langduriger en heeft meerdere peilers in zich. Een project kan een 
onderdeel zijn van een programma. 81/voorbeeld b1j de verbetering van de stad is een blok 
woningen dot verbouwd wordt een project. Programma's hoeven niet alleen bouwkundig 
te zijn, moor b1j"voorbeeld sociale veiligheid kan ook een peiler z1j"n. Aspecten uit het PGM 
kunnen vanuit een hoger niveau soms interactie hebben met PMW. 

Li . Algemeen 
Lia . Wat is de kunst van fakton m.b.t. faktonomie? 

Schakelen op verschillende niveaus (ook 'opwinkelen·: Haagse term) om zodoende 
de stappen die genomen moeten warden wot effectiever te kunnen zetten. Met 
betrekking tot de taken. bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet je je 
afvragen of personen ook formeel het mandaat hebben en of dot vanuit 
functionele macht of positionele macht is gekomen. Fakton heeft vaak niet de 
formele macht, moor aan tafel voelt men we! een soort overwicht, fakton verdient 
don dot vertrouwen en mandaat en daardoor kunnen dingen van de grand komen. 
Breng relaties in kaart: maak onderscheid tussen de formele en de informele 
organisatie. Zo is de directiesecretaresse belangrijk. de koffie-automaat-contacten. 
moor ook het bijwonen van raadsvergaderingen en commissievergaderingen etc. 
Projectmanagers hebben in het algemeen te weinig aandacht op dit soort 
aspecten. Je moet hier aandacht voor hebben om in te kunnen spelen op het 
verloop van bepaalde aspecten 
Projectdoelstelligen vs. Persoonl!j"ke doelstellingen: achterhaal wot wit iemand uit 
een project ha/en 7 Wat zijn verborgen doelstellingenl frustratiesl persoonlijke 
wensen 7 

Partijen hebben behoefte aan duidelij"kheid en transparantie: open spel spelen. 
vertrouwen, gunnen, gelijk hebben vs. gelijk kn/gen. Private partijen denken vaak 
dot publieke partijen niet voldoende hun huiswerk hebben gemaakt. vanwege de 
vele schijven binnen de gemeente die ergens lets van moeten vinden. Er is dus 
behoefte vanuit de private kant aan iemand binnen de gemeente die tempo maakt. 
Opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Hoe monitor je dot. wot wordt er 
afgesproken, wot is het prestatiecontract van de persoon 7 

De onderhandelingstafels. In Nederland zijn we gewend te polderen, iedereen aan 
tafel, iedereen wit zijn zegje doen. Het beginproces is heel ingewikkeld en don moet 
je niet teveel partljen aan tafel hebben. Je moet we! een bepaalde achterban 
vormen om een bepaald draagvlak te creeren. De kunst is om een bepaald 
onderhandelingsklimaat te creeren vooraf. Een of twee publieke partijen krijgen 
een mandaat en al/een die personen zitten aan tafel, dit geldt ook voor de private 
kant. Organ/seer de publieke onderhandelingstafel dus efficient: de juiste setting, 
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het juiste moment, het juiste onderwerp met de juiste mensen oon tote/. Dit heeft 
oak ollemool met regie te moken. 

Lib. Wat heb ik niet aan je gevraagd maar wat wil je nog wel graag kwijt? 
lk vind de volgende onderwerpen nag van belong. 
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Vertrouwen is veel belongrijker don de inhoud van controcten. GBV (Gezond 
Boeren Verstond) & JBF (Jon Boeren Fluitje) is oak nodig i.p. v. continu juristen oon 
tote/. 
Timing: parallel schokelen I synchroon loten !open van een oontol elementen ols: 
publiek rechtelijke procedure en privoot rechtelijke procedures en hoe stem je 
project onderdelen op elkoor of. De token van de PGM dus, misschien moet de 
PGM we! sturen op ESH-ospecten. 
Orgonisotielevels: beleid, management en uitvoering. Ontwikkel onderlinge 
verwontschop in complexe projecten . Loot bijvoorbeeld de voorzitter op het 
monogementniveou secretoris z,jn op beleidsniveou etc. Mook een doorkoppeling. 
Strotegie van een project: er zijn verschillende strotegieen. Belongrijk vind ik dot er 
een soort stodsbouwmeester is. Moor je kon oak zoiets ols een super 
portefeuillemonoger instellen, voorof bepolen woor bepoolde functies (hotel, 
woningen etc.) gesitueerd warden. Creeer een centrole check of een project in de 
toekomst hoolboor is of niet. 
Systemen: doorbij horen oak de odministrotieve orgonisotie I interne controle 
procedures (ool ic procedures) . Door !open veel gemeenten tegenoon. 
Management accounting stoat soms op gesponnen voet met financial accounting. 
Porofen cultuur (denk oak oon opwinkelen), je moet porofen ho/en en dot moet 
don voor bepoolde data en zoveel weken van tevoren me/den. Hieronder vol/en 
oak integriteitverkloringen etc. 
Netwerkcultuur: in vostgoedlond. met wie ben je moor wie ken je 7 
Creotieven: nodig in voorproces en deze mensen moeten de ruimte knjgen om 
creotief te zijn, ze willen het doorno oak groog losloten en doorgoon. Ze houden 
hun kennis dus oak niet vast. 
Kennis: Vonuit de gedochte: "kennis is mocht, kennis de/en is mochtig ". Door te 
de/en kon je doorgroeien, ols je kennis ochterhoudt dwing je geen notuurltjk gezog 
of in een proces. Misschien is de PGM olleen moor de smeerolie of dirigent in het 
hele proces. 
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Li . Proe fi nterview Peter van Bosse 2s- 12 -o~ 

1. Projectma tig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassing va n PMW in de praktijk? 
lk vind dot PMW heel slecht verloopt in de praktijk. Er wordt niet gestuurd op een bepaald 
resultaat. moor er vindt 'incidentmanagement' plaats. Er komt bijvoorbeeld input van een 
andere partij binnen het project en mensen warden vervolgens bij elkaar gezet zonder dot 
het doe! helder is. De oplossing ligt don meestal helemaal niet in de lijn van de oplossing 
die partijen hadden bedacht wanneer ze we! een doe/ hadden gesteld. 
E wordt helemaal niet gestuurd op de GO TIK-aspecten. Zo krijgt de gemeente bijvoorbeeld 
altJjd '/osse flodders · aangeleverd krijgt op het gebied van o.a. organisatie. kwaliteit. 
financien, moor nooit integraal. En de project/eiders zijn vervolgens niet in stoat een 
integraal verhaal neer te leggen. Hier mist men dus een inhoudelijke manager met een 
resultaat gerichte focus. die weet welke stappen h1j moet nemen en ook mandaat heeft om 
die stappen te nemen. 

1 b. Er vanuit gaande dat de beheersaspecten (GOTIK) van de bestaande 
projec tmanagemen t methode op de juiste manier wordt toegepast. welke aspecten 
zijn nog meer van belang voor de sturing van het totale projec t? 

Cultuur1 Cultuur is het formeren van een team en het enthousiasmeren van een 
team en zorgen dot het team 'dedicated' aan het project werkt. Dan krijg je vanzelf 
een soort · we goon ervoor - stemming·. 
Ontwikkelingsstrategie: een heldere strategie vooraf is nodig. Als er aanpassingen 
gedaan moeten warden in deze strategie door invloeden van buitenaf, zal 
vervolgens weer aan deze alternatieve strategie vastgehouden moet warden. Er 
wordt vaak vrij opportunistisch geschakeld, acties zijn teveel afhankelijk van de wil 
van andere part1jen. Gemeenten hebben moeite met het opleggen van hun wil aan 
marktpart1jen, terw1/f dot echt niet zo moeilijk is denk ik. 

1 c. Wat kan je zeggen over de verschillende projectfasen (in itiatief t/m beheer) in 
het projec tmanagement m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
Je hebt in de beginfase een ander soort management en team/eden nodig don in de 
definitiefase. In het begin heb je een klein team nodig (2 of 3 personen) waar de volgende 
kernposities z1jn benoemd: algemeen management, financieel management en 
kwaliteitsmanagement. Die drie moeten het eens z1jn op hoofdlijnen, dus de 
strategieontwikkeling voor het project. Als dot eenmaal stoat moet er draagvlak gecreeerd 
warden. Dan kunnen de basisafspraken op hoofdlijnen warden gemaakt, de 
intentieovereenkomst etc. en daarmee goon ervaren project/eiders die resultaatgericht zijn 
aan de slag. 
Je hebt altijd invloed op de teamsamenstelling, je moet mensen goed informeren en 
alternatieve opties voorleggen, zodat er bewuste keuzen gemaakt kunnen warden. Dan is 
er altijd invloed mogelijk. 

128 



Krachtenspel in een Kaartspel 

1 d. Wat wil je in het algemeen nag kwijt over PMW? 
lk merk in de praktJjk dot heel veel mensen de context van het project niet kennen, door ligt 
dus een took voor projectmanagement. Pas als je het team hebt samengesteld en de 
context voor het team helder is, don pas kan je dingen van het team vragen . Nu is het vaak 
omgekeerd er komt een vraag vanuit projectmanagement. en door kan niemand iets mee. 
Projectmanagement moet de kaders vooraf duidelijk formuleren. 

2 . Programmamanagemen t (PGM) 
2a. Hoe zou jij PGM omschrijven? 
PGM is in mijn beleving voor de gemeente: het binnen de gemeentegrenzen realiseren van 
een bepaald programma in een aantal jaren en door volgen automatisch een aantol 
projecten uit. En nu warden er projecten geinitieerd door o.a. Wethouders & project/eiders 
en directeuren & project/eiders of door de markt en de gemeente is niet in stoat om een 
keuze te maken. om projecten of te w1jzen of stop te zetten. 

2b. Wat kan jij zeggen over de toepassing van PGM in de praktijk? 
Er ztjn btjvoorbeeld binnen de gemeente Den Haag we! programmamanagers aangesteld, 
deze zitten btj de afdeling beleid. Echter deze personen hebben geen stem en ztjn dus niet 
in stoat om projecten stop te zetten. 
Je hebt en programmamanager nodig die weet welke programma's er op rol staan, en die 
informeert de directie en die directie moet daarin schrappen en prioriteren, moor dot 
gebeurt vaak niet. Directies weten welke plannen er in voorbereiding zijn. moor keuzes 
warden er niet gemaakt. 

3. lnteractie PMW & PGM 
3a. Wordt er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen PMW en PGM? 
Jo, volgens mij we/, er wordt alleen geen richting aan gegeven. Bij beleid houden ze het 
programma m.b.t. woningen, winkels. kantoren in voorbereiding goed bij, olleen er wordt 
er niet geschrapt zodra de markt dit aangeeft. Het heeft dus niet het effect dot het zou 
moeten hebben. 

3b. Wat kan je zeggen over de interactie tussen PMW en PGM? 
Er is nauwelijks interactie tussen wot gepland is en wot waargenomen wordt in de markt. 
terwijl dot we! met elkaar samenhangt. Neem bijvoorbeeld Ypenburg waar kantoren 
warden gerealiseerd, moor dot komt echter niet tot ontwikkeling omdot de hoeveelheid 
kantoorontwikkelingen op andere plaatsen dit tegenwerken. Alhoewel de markt zichzelf 
reguleert, zou het handig zijn om met de informatie die er is ook wot te doen. en bepaalde 
projecten tijdelijk uit te stellen of te onnuleren. 
Er liggen we! communicatielijnen tussen programma en projectmanagers moor die zijn heel 
summier. Er wordt meer op macht gestuurd, posities en de ro/ van de project/eider zijn 
belangrijke aspecten. Voordat een project/eider aan een project begint moet hij zichzelf 
afvragen of het project goed is voor de stod, en zo ja waarom I En dot zelfde ontwoord 
gegeven warden door de wethouder en de directeur. 
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Li . Algemeen 
Lia. Wat is de kunst van fakton m.b.t. faktonomie? 
lk kijk noor grondposities. wot is de gemeentelijke mocht. Op basis doorvon moet je goon 
schokelen. de positie van de gemeente onolyseren en don de ambit/es in koort brengen in 
progrommo termen en don kijken of dot progrommo post binnen bij het finonciele koder 
dot je op moet stellen. lndien dot niet post, het progrommo net zo long oonpossen tot het 
post en er een hoolbore grondexploitotie uitkomt. 

Lib. Wat moet ik volgens jou nag meer onderzoeken? 
Type mensen op de juiste plek, binnen het project moor oak in de omgeving van 
het project. Mensen in projecten warden vervongen en door zit oltijd we/ een kern 
in woorom dot zo is, omdot bepoolde mensen het project verder brengen en 
ondere mensen niet. Let door op, gebeurt een heleboe/1 

Orgonisotie, woorom de orgonisotie ondere type mensen inzet. door wordt niet 
bewust op gestuurd, moor dot gebeurt vook informeel. 

Lie. Wat heb ik je niet gevraagd en wil je graag nag wel kwijt? 
Ats je ols finoncieel manager oon de slog wit moet je mondoot hebben van de 
opdrochtgever. Mondoot krijg je door vertrouwen te winnen. je moet resultoten loten zien. 
Het sponningsveld van mondoot is dot het oltijd gericht is op finoncien en minder op 
proces. En dot geeft in principe oltijd een conflict. Ats je door goed mee om kon goon. kon 
je een heel eind komen. moor dot is lostig. 
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5. Proefinterview Henk Richter ct .ct . 1 Lt -1 2-2 ooti 

1. Projectmatig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassing van PMW in de praktijk? 
lk denk dot het ligt oon de fose van het project of je PMW we/ of met toepost. Het project 
wordt in de loop van de t1jd steeds duidelijker en is niet meer zo oon veronderingen 
onderhevig. B1jvoorbeeld bij de bouw van een ziekenhuis zijn a/le uitgongspunten op een 
gegeven moment bekend en vostgelegd, er volt don in principe mets meer te 
onderhondelen. De projectmonoger kon met "die letters" (oftwel GOTIK) oon de gong. 
Zodro het project in deze fose terecht komt loot ik de sturing van het project groog oon 
onderen over. lk werk voker in de zogenoomde "pre-embryonole ··-stodium don in echte 
projectmotige fose die door op volgt. In de 'pre-embryono/e"-fose z,jn er heel ondere 
ospecten belongnjk, men kon nog niets met GOTIK. Er kon don een idee ontstoon en door 
moet eerst droogvlok voor gecreeerd warden bij collego ·s. het grondbednjf, de bevolking, 
de politiek etc. Dot is erg belongnjk. 
Doorno komt het project in de toctische fose. don komt de uitwerking van het pion. een 
schetsontwerp en de kosten en opbrengsten warden ingeschot. Doorbij kunnen er 
toevolligheden he/pen die de voortgong van het project stimuleren don we/ vertrogen. 
Zools het plots vrijkomen van budget of het korten op het budget van bepoolde 
ontwikkelingen. Dit kon oak het droogvlok vergroten of verkleinen. Je ziet dus hoe groat 
het verschil is in oonpok van een project ofhonkel,jk van de fose (hoe duidelijk omlijnd het 
pion is) woorin je zit. 
Vervolgens komt het project in de operotionele fose. woorin het project verder uitgewerkt 
wordt, en don heb ik het project oltij"d al verloten. 

1 b. Er vanuit gaande dat de beheersaspecten (GOTIK) van de bestaande 
projectmanagement methoden op de juiste manier warden toegepast, welke 
aspecten zi jn nog meer van belang voor de sturing van het totale project? 
- Droogvlok creeren bij bevolking (sleutelfiguren) en de politiek: 
- De media kunnen oak een rol spelen, berichten in kronten kunnen op een goede monier 
de ontwikkeling stimuleren moor ze kunnen oak tegenwerkend z,jn: 

1 c. Wat kan je zeggen over de verschillende projectfasen (initiatief t/m beheer) in 
het projectmanagement m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
In de beginfose heb je mensen met pioniersgeest nodig, mensen die dingen bedenken die 
niet vonzelfsprekend z,jn. Een goed voorbeeld doorvon is de Kap van Zuid in Rotterdam, 
hier werden eerst jorenlong vruchteloos (finonciee/ onhoolboor) portieketogewoningen 
geplond, totdot Riek Bakker met een idee kwom dot totool nieuw was. Pioniers moeten 
ook gevoel hebben voor het feit of het kon goon werken of niet. je moet een soort ontenne 
hebben voor de relevonte omgeving of het goat werken of het droogvlok gecreeerd kon 
worden. 
En noor het einde toe heb je veel meer echte projectmonogers nodig. Een project is don 
veel concreter. ontwerp en finoncien z,jn ingevuld. Besluitvorming en droogvlok omvot don 
niet meer zoveel en er dient olleen uitgewerkt te worden wot er bedocht is. Je hebt door 
mensen voor nodig die preciezer zijn, die gestructureerd werken. De mensen die goed zijn 
in de eerste fose zijn meestol een romp in de lotere fose. Pas dus goed op welke mensen je 
in welk stadium van het project inzet. Als de verkeerde (typen) mensen oon tote/ zitten, 
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moet je door wot aan doen anders goat het hartstikke fout. Hoewel het natuurt,jk veel 
moeilijker is om de bijdrage van iemand op een hogere positie ter discussie te stellen. Voor 
zover moget,jk houd door dus rekening mee bij de samenstelling van de projectgroep. 

2. Programmamanagemen t (PGM) 
Hoe zou jij PGM omschrijven en hoe is de toepassing in de praktijk? 
lk zal dot nooit gebruiken. Wat ik me hierbij kan voorstellen is dot het college bijvoorbeeld 
zegt dot er zoveel woningen per Joor in de stad ontwikkeld moeten warden. Dot is voor mij 
een helder programma. 
Een ontwikkeling in een (stations)gebied is anders volgens mij, dit is veel meer een project. 
Dot goat meer als: er is NSP-geld dus we goon wot verzinnen om de stad mooier te 
maken. Meer vanuit een gebied iets ontwikkelen omdat er geld is, don van hoger opgelegd 
krijgen wot de doe/en zijn. Het bouwen van zoveel duizend woningen in een stad is een 
duidet,jk programma, moor bij de ontwikkeling van een gebied komt de invulling vanuit het 
project zelf. Ats je de ontwikke!ing eenmaal gedefinieerd heb is het we! weer een 
programma, moor men start niet met een programma bij een gebiedsontwikkeling vind ik. 

3. Algemeen 
3a . Wat is jouw tactiek bij het vlot trekken van een vastgelopen projec t? 
Dot hangt puur van het project aft Het is a.a. afhankelijk waar een project op vast is 
gelopen b1jvoorbee!d: draagvlak. financien, cultuur, teamstelling, individuele competenties 
van de team/eden. Je zoekt uit waar het op vastgelopen is en door moet aan gewerkt en 
op gestuurd warden. Met als doe! dot er binnen een bepaalde termijn een besluit komt. lk 
doe dot als het ware vanuit een helikopter. of en toe daal ik even naar de grand omdat het 
ergens niet goed goat en er meer sturing nodig is. Verder moet je ervoor zorgen dot 
iedereen die op de grand bezig is, dezelfde kant op wit. lk heb een heel eigen st,jl, ik vind 
mezelf een procesmanager, ik richt de mensen de goede kant op, want iedereen bedenkt 
vonuit zijn eigen discipline de beste oplossing. Op hele kleine aspecten kan het proces soms 
vast/open omdat bepaalde groepen (brandweereisen, woterschappen etc.) geen binding 
hebben met het project en starre randvoorwaarden opleggen, die toch enige ruimte 
bevatten als je erover goat praten. Verder bespeel ik de relevante omgeving, liever via de 
wandelgangen en bilaterale gesprekken don in formele vergaderingen, en de informele 
organisatie te ontdekken (later meer hierover) . 

3b. Welke aspecten moet ik nog onderzoeken voor mijn onderzoek? 
In de pioniersfase is draagvlak en enthousiasme bij sleutelfiguren belangnjk en op basis 
daarvan besluitvorming en pas later moet je zorgen dot geld en programma kloppen met 
elkaar. Moor het is heel moei/1jk dot te preciseren. waar zit dot nou precies. Dot hangt oak 
van de cultuur of van de organisatie, dot is vreselijk belangrijk. 
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3b. Overig besproken onderwerpen 
- Sturing op verschillende niveaus 
Het onderwerp sturen op de verschillende niveaus komt oak nag aan de orde. Zo z1jn er 
voorbeelden te geven voor projectmanagers en/of projectdirecteuren die goed sturen naar 
boven toe in de eigen organisatie en oak naar buiten toe. Ats gevolg van het feit dot die 
persoon goed is in het sturen op dot niveau is de sturing naar 'beneden' toe vaak minder 
goed geregeld. De project/eiders van de deelprojecten of de clusters warden dus minder 
goed aangestuurd terwijl dot aandacht nodig heeft. Er zijn moor weinig mensen die dit 
beide goed doen. Dit kan opgelost warden door een tweede persoon naast die eerste 
projectmanager I projectdirecteur te zetten met andere complementaire capaciteiten, In 
de praktijk gebeurt echter vaak dot projectdirecteuren zo·n persoon in deze positie niet 
accepteren. een dergelijke persoon kan niet iemand naast zich hebben, dot voelt te 
bedreigend. 
- Analyseer kracht en macht verhoudingen. zoek de informele organisatie /Jjnen . Haak aan 
b1j een sterke persoon. 
- Hoe meer grenzen je stelt. hoe meer discussie je krijgt over die grenzen. 
- Je kan sturen op zachtere aspecten als cultuur. relevante omgeving. sleutelfiguren zonder 
formele macht. Moor oak de wot hardere aspecten als het schakelen op niveaus in het 
programmanagement zijn belangrijk. om ervoor te zorgen dot een bijzaak geen hoofdzaak 
wordt. 
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6. Proefinterview Robert van leperen d.d. 1 Li- 12-200Li 

1. Projectmatig werken (PMW) 
1 a. Hoe verloopt de toepassing van PMW in de praktijk? 
lk denk dot fakton vaak in de voorfase van PMW zit. meer in de kaderstellende fase. het 
proces van tekenen, rekenen en ondertekenen Van hieruit ontstaan don projecten die 
uitgewerkt kunnen warden. In de fase voor het PMW heb je een helikopter visie nodig. het 
out-of-the-box denken. De daarop volgende fase heeft meer aan PMW. denk aan kaders. 
structuur, voortgangrapportages etc. 
Projectmatig werken wordt zeker in de praktijk toegepast. je herkent PMW in je omgeving, 
echter don loot fakton het project vaak las. dot punt ligt meestal no de definitiefase. 

1 b. Er vanuit gaande dat de beheersaspecten (GOTIK) van de bestaande 
projectmanagemen t methoden op de juiste manier warden toegepast, welke 
aspecten zijn nog meer van belang voor de sturing van het tota le project? 
Aangezien politiek met expliciet in GOTIK voorkomt, vind ik dot het eigenlijk zo zou moeten 
zijn dot een boel aspecten al afgekaart en goedgekeurd zijn no de definitiefase, de 
politieke discussies zouden don oak ontzenuwd moeten z1jn. Moor misschien is dot te 
ideaal typisch, moor het is een streven dot goed past binnen het duale stelsel. Verder zijn 
moeizame onderdelen draagvlak en communicatie. Project/eiders sturen meer op de horde 
voortgang don de zachte voortgang. Deze aspecten zijn afhankelijk van de betreffende 
doelgroep we/ bei'nvloedbaar. je moet je kunnen in/even in de partij aan de andere kant 
van de tafel en don zijn zachte aspecten oak bei'nvloedbaar. Er wordt vaak selectief 
gecommuniceerd en de officiele communicatie momenten warden vaak bepaald vanuit het 
project en niet vanuit de ontvangstbehoefte. 

1 c. Wa t kan je zeggen over de verschi llende projec tfasen (in itiatief t/m beheer) in 
het projectmanagemen t m.b.t. de type teamleden die werken aan een project? 
In de initiatieffase heb je aspecten nodig als: creativiteit, helikopter visie, out-of-the-box 
denken. veranderingsbereidheid ( denk aan Be/bin typologie) etc. Bij de beheerfase: 
besturen binnen de afbakening. 'op de winkel passen ·. lk denk dot er in de prakt1jk slecht 
wordt gekeken naar de verdeling van type mensen in de verschillende fasen. Zeker in een 
crisis moeten er mensen soms tijde/Jjk in of uit het project gezet warden t. b. v. de 
voortgang. Door moet flexibel mee omgegaan warden en de manager is in principe 
diegene die de mensen op de juiste plaats moet zetten. 

2. Programmamanagement (PMW) 
2a. Hoe zou jij PGM omschrijven? 
Programmamanagement zit ·overall ' in beleidsdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is we 
bouwen X woningen in categorie Y In gemeenten gebeurt soms het omgekeerde door 
wordt er bottom-up een programma samengesteld en is er verder vooraf of van hoger 
hand geen expliciet PGM opgesteld. 
PGM kan de onderlinge samenhang van de clusters sturen. moor een programma kan oak 
clusters en beleidsvelden matchen. 
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2b. Wat kan jij zeggen over de toepassing van PGM in de prakti jk? 
PGM wordt in de praktijk vaak knullig toegepast. het is een ingevulde optelsom van 
projecten. Programma 's warden niet gebruikt zoals zou moeten, de kaders voor projecten 
zouden gesteld moeten warden door eerder vastgestelde programma's. Helaas is dot dus 
niet zo in de prakt1jk. 

3. lnteractie PMW & PGM 
3a. Wordt er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen PMW en PGM? 
lk denk niet dot er in de praktijk heel concreet onderscheid gemaakt wordt tussen PMW en 
PGM. PM W is eigenlijk rede/Jjk snel en uitvoeringsgericht. PGM kent een door beleid 
ingegeven startpositie. 
Als PMW en PGM niet goed georganiseerd zijn don kunnen ze elkaar belemmeren. Om 
projecten op een goede manier te finishen, moeten ze elkaar onderling versterken anders 
is er sprake van benadeling. Je hebt overzicht nodig om goed in de breedte te kunnen 
sturen en door zijn dus programma's voor nodig. 

3b. Wat kan je zeggen over de interactie tussen PMW en PGM? 
PGM stelt de kaders en vervolgens krijg je een loslaat moment ( operationeel gezien) naar 
een project. De interactie tussen project en programma blijft echter terugkeren. De kaders 
van het PGM zullen soms ook aangepast moeten warden. 

Li . Algemeen 
Lia . Wat is de kunst van fakton m.b.t. faktonomie? 

Goede visie neerzetten op een bezielende wijze. Vanuit een positie dicht tegen het 
topmanagement van een organisatie aan. dot zorgt er mede voor dot faktonomie 
meer weg heeft van programmamanagement don van een projectleiders-klus. 
Commitment creeren. 
Het sturen van een organisatie om mensen de juiste dingen laten doen, steeds 
toewerken naar een soort volgend beslissingsniveau. Organisaties kunnen dot niet 
zelf omdat veel mensen bezig zijn de inhoud van hun specialisme. Ze hebben geen 
overzicht in de interactie tussen die specialismen. Fakton modelleert de omgeving 
met de koppeling dot het ook financieel moet kloppen. Er wordt dus gestuurd op 
mensen om uiteindelijk de financien op orde te knjgen. "De software is belangrijker 
don de hardware". 

Lib . Wat moet ik volgens jou nog meer onderzoeken? 

135 

Praat eens met hogere managers hoe doen z,j he() Wat is het verschil met vroeger 
en nu. wot hebben ze geleerd. wot doen ze nu anders7 
Het opstarten van een ''Task force " is momenteel een mode, we zijn niet in stoat 
om normaal productie te draaien. Mogelijk heeft dit ook te maken met het 
ontbreken van PGM-vaardigheden. De toenemende vraag naar de huidige "task 
forces" geeft aan dot er behoefte is aan goed PGM. 
In de markt z,jn aanleidingen te vinden waar je impliciet de behoefte aan een goed 
programma voor stede/1jke ontwikkelingen uit zou kunnen ha/en. ook wot betreft 
de zachte factoren (sociaal programmamanagement) . Gebruik daarb1j ook aan de 
typering van Be/bin, die is heel toepasbaar. 



Bijlage IX Rubriceringsmatrix: 
De onderwerpen uit de proefinterviews voor het beheersen en besturen van respectievelijk Projectmanagement en Program management zijn gerubriceerd onder de variabelen van het ESH-model. 

ESH-model II Overige aspecten 

Strategie I Structuur I Systeem I Managementstijl I Personeel Cultuur Politiek 

G I - Budget , - Boekhouding , - Risicoanalyses I - Houding actoren ·money driven· - Beschikbare budget 
- Haalbaarheid - Uitgaven / inkomsten 
- Subsidies - Subsidies 

T oenemende regelgev1ng 
- Parafenculcuur 
- Ao/ic-procedures - ' -· - Communicatiesystemen ~ -.:s .. . . ·. -.. . . . ' 

c.. . • I• , •:: - Selectie partijen/personen - ;, . '' ,._, . ' - Juridische afspraken complexe 
C '' 
Q) '. eigendomss1tuaoes 
E <;.' .. 
Q) 
00 ru 
C 
ru 
E ,._, 
u 
Q) rr-1 • Door1ooptiJd I 1 ··~ Verschillende looptijd juridische I - Per fase verschillende type 11 - Politieke termijnen ·e 
a.. - Schakelen tussen fasen procedures (publiek vs. privaat) personen nodig 

- Vastleggen besluiten i.v.m 
voortgang (bij gemeenren) 

----- --

- Media - Algemene bekendheid - lnformatiesystemen - Context kennen - Overbrengen 
- Draagvlak . samenwerkingscultuur 

K II - lntegraal resultaat - Transparant, eenduidig - Teamsamenstelling 

T ~ - Onderlinge afstemming pro1ecten 

~ 
1.9 I H ~ - Beleid PGM a.. 

- Budget PGM ,._, 
C 
Q) I E I -Juiste onderhandehngscafels I - lnformele structuur I -Transparant E 
Q) 
bO 
ru 

F - Schuivingsmogeh1kheden - Netwerken binnen organisatie 
-- -

- Out-of-the-box denken - Per fase andere type personen I II - Opties open houden C 
ru 

lnzetten E 
ru D - Collectieve ambitle - Relatie project- en -:,- ' - lntegraal resultaat GOTIK •· Mogelijkheid tot inzetten en E 
E - Perceptie e1ndresultaat programmamanager afwijzen personen 
~ - Belangen omzecten In haalbare - Perceptie eindresulraat 
bO doelstelling e 
c.. 

I v.~1,.~ I 
-· - l . ~ 

'W 

Nauwelijks /niet genoemd 
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Bijlage X lnterviewprotocol 

lnleiding 
Voorstellen, doel interview 
Na theorie nu praktijk onderzoeken (afstuderen mei / juni) 
Interview alle betrokken DHNC 
Beschikbare tijd 
Vertrouwelijk, anonieme verwerking resultaten 
Doelstelling afstudeeronderzoek 

Probleemschets: 
Verschillende bestaande projectmanagementmethoden ; 
Projecten steeds complexer; 

- Veranderende omgeving; 
- Voortgang niet altijd even vloeiend; 

Bestaande projectmanagementmethoden schieten tekort; 
Meer sturing nodig naast de bestaande projectmanagementtechnieken ; 

Doelstelling: 
Het opstellen van verbeteringen in het bestaande project- en programmamanagement, 
om complexe binnenstedelijke stationsgebieden waarbij professionele actoren betrokken 
zijn beter te kunnen managen. 

Algemeen 
Functienaam ____ ___________________ _ _ 
Leeftijd _____ ______________________ _ 

Opleidino-------------------------
Per wanneer betrokken bij project7 ________________ _ 
Sfeercheck? __________ ______ ________ _ 

Uitgangspunt / Orientatie vragen: 
Dat GTKI niets nieuws brengt, maar O interessant is om uit te werken . Mocht er een link 
naar de andere aspecten komen dan op inspelen ! 

A. Welke methoden warden er door u toegepast voor het sturen van project? 
B. Wat vindt u van PMW, is projectmanagement toereikend voor succes7 
C. Wat vindt u van programmamanagement, is dit van belang? 
D. Is er in uw ogen een relatie te leggen tussen project- en programmamanagement? 
E. Wat is er interessant aan dit project? 
F. Waar loopt het project niet goed op? 
G. Hoe gaat u om met de complexiteit in dit project7 
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Cultuur (gemeenschappelijke waarden en normen en daaruit voortvloeiende gedrag). 
a. Is de (communicatie)cultuur informeel of formeel7 Hoe werkt dat7 

b. Hoe is de samenwerkingscultuur7 Is er sprake van gelijke normen en waarden7 
c. Hoe is de organisatie te typeren (macht-. rol-, taak-. persoonsgericht)7 
d. Is er een collectieve ambitie7 Zo ja, welke7 Hoe is deze tot stand gekomen en is 

deze veranderd in de loop van het project? 
e. Wat merkt u van de veranderende samenleving m.b.t. de cultuur (netwerken. 

mondigheid individu, etc.)7 
f. Hoe is het vertrouwen onderling7 
g. Hoe gecommitteerd bent u aan de moederorganisatie7 

Person eel ( de karakteristieken en vaardigheden van men sen). 
a. Wat drijft u7 Wat zijn uw persoonlijke doelstellingen7 
b. Wanneer is een project geslaagd7 Waar stuurt u op7 
c. Welke fase vindt u leuk en waar bent u goed in? Wordt er makkelijk geschoven 

met mensen per fase7 Wat kunt u zeggen over de fase & type persoon7 
d. Zijn de mensen in een teamsamenstelling complementair7 
e. Wordt er gestuurd op type mensen i.r.t. de verschillende projectfasen? 
f. Waar selecteert u mensen op7 Wat vindt u belangrijk7 
g. Wat vind u van de kwaliteiten, vaardigheden en emoties van andere partijen? 
h. Wat zou u willen veranderen in eigen personeelsbestand7 En bij andere partijen7 
i. Hoe probeert u dingen gedaan te krijgen bij een ander7 
j. Waar heeft u moeite mee7 Sterkten / zwakten . 
k. Met wat voor type mensen werkt u graag samen7 

Systemen (regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt) . 
a. Is er sprake van transparantie in systemen7 Zijn de procedures intern en extern 

helder7 Welke problemen doen zich voor? 
b. Looptijd publieke en private procedures7 
c. Wat betekent de complexiteit van projecten voor regels / procedures/ contracten? 
d. Wat heeft de splitsing in deelprojecten voor consequenties op de planvorming7 

Managementstijl (de kenmerkende gedragspatronen van het management) 
a. Wat is uw stijl van leiding geven7 Is er sprake van persoonlijke/positionele macht7 
b . Hoe be'invloedt u partijen (prikkels)? 
c. Wordt er gemanaged via de formele of via de informele organ isatie7 Vertrouwen7 
d. Zijn er veranderingen in uw stijl waar te nemen7 
e. Wordt er crosslevel/functioneel gestuurd7 
f. Wie vormen de trekkers c.q. stuwende krachten? Wie zijn de beslissers7 
g. Wat zijn de bereikte doelen van het management7 
h. Wat kunt u zeggen over leiderschap en management7 

Structuur ( de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling) 
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a. Hoe is de projectorganisatie intern opgebouwd7 Is dit aangepast in de tijd7 

b. Hoe ziet u de projectorganisatie van anderen? 
c. Matchen verschillende organ isaties in het project7 En hoe zi t het met de lijn

versus projectorganisatie7 
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d. Wat zijn officieel uw taken , verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Wat zijn de 
(in)formele lijnen7 

e. Wat kunt u zeggen over het afschuiven of nemen van verantwoordelijkheid7 
f. Wat kunt u zeggen over vriendjes politiek en functionele samenwerkingsvormen7 
g. Wie is uw opdrachtgever (extern)7 
h. Hoe is de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (extern)? 
i. Wat is uw onderhandelingsmandaat7 Formeel (positie) of informeel (persoon)? 
j. Wat is uw mening over projectproblemen: kracht. oorsprong en belang ervan7 
k. Wie heeft verantwoording voor verschillende projecten7 Is er link naar PGM7 

Strategie (de manier waarop de vooraf gestelde doelen nagestreefd worden). 
a. Zijn er strategische aanpassingen geweest voorheen en nu7 Waarom verandering7 
b. Hoe wordt deze strategie nagestreefd door het bedrijf/ door u7 
c. Hoe wordt er draagvlak gecreeerd voor strategie binnen de organisatie7 
d. Hoe wordt uw strategie in onderhandelingen met andere partijen bereikt7 
e. Wat zijn versnellers / vertragers in de ontwikkel ingen in een project7 
f. Hoe gaat u om met belangenverschillen in een ontwikkeling7 
g. Gebruikt u de media om de strategie te stimuleren7 
h. Wordt er naar strategie per project gekeken. of ook op een niveau hoger dan het 

project zelf? Hoe wordt dat genoemd7 
i. Is er een beleid voor de sturing van de verschillende projecten7 
j. Wat voor problemen zijn er op te merken m.b.t. de strategie7 
k. Wat zijn strategische overwegingen geweest in bijvoorbeeld dit project7 En waarom? 

Pol itiek 
a. Hoe groot is de politieke invloed op een project7 
b. Hoe creeer je politiek draagvlak voor een project7 
c. Zijn de doelen van de politieke organisatie inzichtelijk7 Machtsspel7 
d. Heb je een politieke planning naast je projectplanning7 Hoe ga je hiermee om7 
e. Is de ambtelij ke en de politieke organisatie helder7 
f. In hoeverre speelt het duale stelsel een rol in je project7 
g. Wat kan je zeggen over het politieke klimaat (leefbaar effect)7 

Relatie met PGM 

Overig 

Is er een relatie tussen projecten onderling, waar merkt u dat aan7 
Hoe noemt u die relatie tussen projecten? Wordt daar op gestuurd7 
Werkt u voor het project of voor het hoger belang? 
Betreft een programma in uw ogen technische peilers of ook andere aspecten 
(sociale peilers etc.)? 

Wat heb ik u nog niet gevraagd en wilt u nog wel kwijt over dit project7 
Wat vond u goede/interessante vragen7 
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Bij lage XI lnforma tie Den Haag Nieuw Centraa l 

Deelgebieden 126 

Om het gebied behapbaar te maken voor zowel planvorming als ontwikkeling zijn de 
plannen voor Den Haag Nieuw Centraa l opgedeeld in zeven deelgebieden : 

1. Openbaar vervoerterminal 
2. Koningin Ju lianaplein 
3. Babylon 
Li . Anna van Buerenplein 
5. Busplatform 
6. Bereikbaarheid 
7. Openbare ruimte 

Ad 7. Openbaar vervoerterminal 
Het Centraal Station za l ingrijpend warden 
verbouwd tot een moderne. in ternationale 
openbaar vervoerterminal. De belangri jkste reden is dat het aantal gebruikers van het 
station in 20 jaar zal verdubbelen. De verbinding met het HSL-netwerk en de komst van 
RandstadRail spelen hierbij een belangrijke rol. De centrale hal van het Centraal Station 
wordt ruimer, lich ter en overzichtelijker. Winkels, horeca en andere voorzien ingen warden 
verplaatst. zodat er ruimte in de stationshal komt en er een duidelijke plek voor alle 
vervoersvormen is. 

Ad 2. Koningin Julianaplein 
Het Koningin Julianaplein zal veranderen in een spraakmakende stationsentree. Hoogbouw 
waarin woningen en kantoren komen bepalen in de toekomst van verre het beeld van Den 
Haag. Het plein vormt de verbinding tussen het drukke stationsgebied, de rust van de 
Koekamp en de veelzijdigheid van de binnenstad. 

Ad 3. Babylon 
Babylon word t een grater en moderner complex met woningen , winkels en kantoren. De 
winkels in het tot nu toe zo gesloten bouwblok krijgen de kans om zich beter aan het 
publiek te presenteren en de kantoren en het hotel warden uitgebreid. De kantoren en het 
hotel bevinden zich in de uitbreiding van Babylon tot LiO 
meter. Het mu ltifunctionele complex krijgt ook meer 
vergaderruimte en er warden woningen bovenop 
gebouwd. De woningen warden gerealiseerd in twee 
torens van respectieveli jk lliO meter op de hoek 
Kon ingin Julianaplein - Anna van Buerenplein en van 
100 meter op de hoek Prinses lrenestraat -
Bezuidenhoutseweg. De huid ige bioscoop op de eerste 
verdieping zal uitbreiden en krijgt een foyer aan het 
Anna van Buerenplein, ook komen er meer 
horecavoorzieningen. 

"' www.denhaag.nl 
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Ad 4. Anna van Buerenplein 
Het nieuwe Anna van Buerenplein wordt een ontmoetingsplaats. De parkeergarage wordt 
gesloopt en ondergronds aangelegd, waardoor een plein ontstaat. Op het plein komt een 
gebouw met een transparante onderbouw. Dit gebouw kan de voorkant vormen voor de 
diverse hier al aanwezige culturele en wetenschappelijke instellingen . 

Ad 5. Busplatform 
Tegen het Centraal Station aan, uitkijkend op het Prins Bernhardviaduct, ligt het 
busplatform. Dit openbaar vervoersknooppunt behoud t zijn functie, maar zal verbeterd 
warden . Om een intensiever gebruik van deze kostbare grond te bewerkstelligen, warden 
boven het platform kantoorgebouwen gerealiseerd met een maximale hoogte van 70 
meter. Onder de kantoorgebouwen door hebben bussen, auto's en taxi's rechtstreeks 
toegang tot het busplatform en de ingang van het station. 

Ad 6. Bereikbaarheid 
Er zijn drie hoofdroutes naar de vijf deelgebieden van Den Haag Nieuw Centraal. De eerste 
is de 'Auto-regioroute' vanaf de rijksweg, via het Prins Bernhardviaduct en de 
Schedeldoekshaven naar de binnenstad. De tweede wordt genoemd de 'Transitoroute', die 
voetgangers vanuit de binnenstad via het sta tion leidt naar de Grotiusplaa ts en de 
Theresiastraat. Tenslotte is er de 'Presenta tieroute'. die via de Bezuidenhoutseweg en de 
Lange Poten de verbinding vormt van de buitenwijken naar het centrum. 

Ad 7 Openbare ruimte 
In het Masterplan worden hoge eisen gesteld aan de 
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte van 
het stationsgebied. Het gebied moet niet alleen een 
doorgangsroute zijn, maar vooral ook een aangenaam 
verblijfsgebied. De bijzondere relatie met het groen van 
de Koekamp blijft daarom behouden. Maar ook 
kwalitatief hoogwaardige inrichting versterkt de sfeer 
van een modern binnenstedelijk gebied. 

Betrokken Actoren 
Voor het Sleutelproject DHNC werkt de gemeente samen met de ministeries van VROM 
en V&W. Voor wat betreft de stationshal en het tramplatform (OVT) werkt de gemeente 
samen met Randstad Rail 121 (fase 1 van de OVT) en ProRail (fase 2 van de OVT). 
RandstadRail is namens de gemeente gedelegeerd opdrachtgever voor fase 1 van de 
OVT. ProRail is namens de gemeente en V&W gedelegeerd opdrachtgever voor fase 2 van 
de OVT. Op dit moment wordt voor fase 2 van de OVT gesproken met NS Stations die 
wellicht medeopdrachtgever voor ProRai l word t voor fase 2 van de OVT specifiek met 
betrekking tot de realisatie van de nieuwe winkels. 

127 Randstadrail is een metro- / sneltramachtige light railverbinding tussen Den Haag CS en Zoetermeer en Rotterdam. Het 
project Randstadrail wordt uitgevoerd door een gemeentelijke projectorganisatie onder verantwoordelijkheid van het 
stadsgewest Haaglanden. welke wordt gennancierd door o.a. V&W. De sporen die gebruikt worden voor Randstadrail 
worden ontvlochten van de infrastructuur voor het hoofdspoorwegnet. In opdracht van het projectbureau Haaglanden 
werkt Prorail en de projectorganisatie Randstadrail aan deze ontvlech ting en de realisatie van de nieuwe sporen en 
stations. 
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Voor wat betreft de ontwikkeling van het gebied rond het station zijn de 
vastgoedontwikkelaars NS Vastgoed, AM Vastgoed en !MCA Vastgoed actief. Een 
bijzondere vastgoedontwikkelaar is de Rijksgebouwen Dienst. die namens het Rijk 
mogelijk een deelontwikkeling gaat realiseren . Voorts zijn de huidige gebruikers actief 
betrokken bij de planontwikkeling. Hee gaat hierbij om de HTM, Connexxion, de huidige 
huurders van zowel het station als Babylon alsmede de "buren" gehuisvest aan de randen 
van het plangebied. 

Subsidies en Financiering 
Het project is ontstaan uit het feit dat de HSL Den Haag zou aandoen . Hee Rijk heeft 
daarvoor de NSP sleutelprojecten benoemd en subsidies aan gemeentelijke overheden 
beschikbaar gesteld. Doelstelling van het Rijk was om met deze subsidies zowel de 
stationsgebouwen aan te passen alsmede het omliggende gebied aan te pakken en zo 
private partijen investeringen te laten doen. 
In het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is geld gereserveerd voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de stedelij ke omgeving, zoals openbare ruimte. 
Dit bestaat uit het NPS 1-budget en het NSP 2-budget van in totaal € 3~0 min . VROM 
heeft het NSP 1-budget van € 2~5 miljoen indicatief verdeeld over de zes 
sleutelprojecten in de zomer van 2000. Dit is gebeurd op basis van een afwegingskader, 
waarbij gekeken is naar de nationale meerwaarde van een project. Bij het sleutelproject 
DHNC zijn als eerste financiele afspraken gemaakt. VROM heeft daarbij € 3~ miljoen NSP-
1 gelden ter beschikking gesteld t.b.v. de gebiedsontwikkeling. Voorts heeft VROM in 
overleg met V&W besloten de € 1 5 miljoen NSP-2 gelden te subsidieren voor de nieuwe 
stationshal. Daarmee is de grondexploitatie aangaande de gebiedsontwikkeling sluitend. 
In het Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport (MIT) is ruim € 800 miljoen 
gereserveerd voor investeringen in stations en infrastructuur van de zes sleutelprojecten. 
V&W heeft eind 2002 nieuwe afspraken gemaakt met de bestuurders van de Provincie 
Zuid-Holland over geld uit het MIT voor de periode 2003-2010. Uitkomst van deze 
afspraken is dat het project DHNC bovenop de reeds toegezegde € 1 5 miljoen voor "een 
sober en doelmatig" station € 6~ miljoen extra krijgt voor de realisatie van haar plannen : 
een station met kwalitatief hoogwaardige uitstraling: "allure". Echter daarmee was het 
gemeentelijke plan aangaande de nieuwe stationshal nog niet gedekt. De gemeente Den 
Haag besloot daarop om€ 17, 1 miljoen RandstadRail gelden in het tramplatform (OVT-1) 
te steken en voorts € 1 0 miljoen aan eigen middelen ter beschikking te stellen onder 
voorwaarde dat de NS met een gelijk bedrag over de brug zou komen . Die laatste is tot op 
heden 128 nog niet zeker. 

Samenwerkingsvormen 
De samenwerkingsvorm die in deze casus door de gemeente is toegepast is een 
traditionele grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling en een traditionele 
vastgoedexploitatie voor de OVT. In het project DHNC voert de gemeente de regie over 
het totale project. De toelichting voor de gebiedsontwikkeling en de OVT warden naast 
elkaar beschreven. 

12
• Medio april 2005 
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► Gebiedsontwikkeling 
De gemeente heeft in de gebiedsontwikkeling immers het grootste gedeelte van de grond 
in eigendom of in erfpacht uitgegeven. Daarmee is zij spelbepaler voor wat betreft de 
gebiedsontwikkeling en de financiele kaders. De gemeente voert regie over de 
gebiedsontwikkeling en maakt afspraken met ontwikkelaars over de realisatie van het 
door de gemeente opgestelde Masterplan . Binnen de gebiedsontwikkeling is afhankelijk 
van het risicoprofiel van de gemeente en de acceptatie van risico's door de 
vastgoedontwikkelaars gekozen voor een traditionele gronduitgifte of een 
samenwerkingsvorm waarbij de vastgoedontwikkelaars ook risico's aangaan in de 
verwerving, slopen en realiseren van werken. In dit kader is de Europese 
aanbestedingsplicht van de gemeente doorgelegd aan de ontwikkelaars. De gemeente 
voert sowieso voor eigen rekening en risico een aantal werken uit die niet door 
ontwikkelaars worden gerealiseerd, zij draagt verder zorg voor het omleggen en realiseren 
van kabels en leidingen (hoofdinfrastructuur) en de realisatie van de openbare ruimte. 

► OVT 
De gemeente heeft conform de afspraken met de Rijk (VROM en V&W) het risico 
genomen voor de realisatie van de nieuwe OVT. Zij is daarmee de primaire opdrachtgever 
voor de OVT geworden. RandstadRail draagt binnen de gemeente zorg voor de realisatie 
van de eerste fase (het tramplatform) voor eigen rekening en risico. ProRail is gedelegeerd 
opdrachtgever voor de tweede fase van de OVT. Het gaat daarbij om een nieuwe hal en 
de realisatie / verbouwing van de winkels. Zowel Prorail als Randstadrail hebben de 
capaciteiten om het opdrachtgeverschap van bouwwerken vorm te geven. Het gaat 
daarbij specifiek om planontwikkeling, budgetbewaking en aanbestedingsprocedures. 

Projectfasen 
In DHNC worden per projectfase verschillende afspraken gemaakt en er moeten in de 
toekomst nog een aantal afspraken gemaakt worden. Globaal wordt een onderscheid 
gemaakt tussen projectfasen voor de gebiedsontwikkeling en projectfasen voor de 
realisatie van de OVT. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met het Rijk, de volgende 
tabel geeft een overzicht. 

► G b. d 'kk 1· e 1e sontw1 e in,g 
Afspraken tussen ~ emeente en projectontwikkelaars 
Fase Toelichting 
lnitiatief lntentie Overeenkomst (10): procesafspraken 
Definitie lntentie Ontwikkelings Overeenkomst (100): definieren van deelplannen, 

grondposities. samenwerkingsvorm per deelplan en ontbindende voorwaarden. 
On twerp Samenwerking OvereenKomst (SOK): maken van afspraken over de kwaliteit 

(ontwerp), residuele grondwaarde (financien en risico), uitvoeringsplanning en overige 
werken (planning), gemeentelijke procedures alsmede ontbindende voorwaarden 

Voorbereiding Beginsel aanvraag: maken van afspraken over de uitvoering van het definitief ontwerp 
op basis van de concept bouwvergunning, opstellen van 
grondreserveringsovereenkomst en het uitvoeren van voorbereidende 
bouwwerkzaamheden (bouwrijp maken) en het opstellen van overige vergunningen. 

Realisatie Bouwvergunning: vergunnen van plan en overige vergunningen, levering grond en start 
bouw door projectontwikkelaars. 
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► OVT 
Afspraken tussen gemeente en Rijk 
Fase Toel ichting 
lnitiatief Kaders voor toetsing Masterplan: toezegging NSP- 1 gelden en MIT budget sober en 

doelmatig. 
Definitie Toetsing Masterplan en Financiele haalbaarheid : afspraken op hoofdlijnen met 

bestuurders. Toezei2i2ing NSP-2 gelden en MIT budget allure. 
Ontwerp Bestuurlijke Overeenkomst Uitvoering (BOU): maken van afspraken over 

prestatieniveau gemeente, subsidies en verdere procesafspraken. 
Voorbereiding Prestatiecontract: betaling van subsidies en akkoord verklaring ontwerp: afspraken 

over opdrachtnemersschap en aanbestedingsprocedures. Doen van voo rbereidende 
werkzaamheden t.b.v. OVT-2 . Samenwerkings OvereenKomst (SOK) met NS Stations 
over de nieuwe commerciele Functies in de hal. 

Realisatie Bouwvergunning: vergunnen van plan en overige vergunning. Start bouw door 
Prorail. 

Huidige stand van zaken 

► Gebiedsontwikkeling 
Per 1 januari 2005 is de SOK voor Babylon en het Anna van Buerenplein met de 
marktpartijen gesloten . De SOK voor het KJ-Plein wordt naar verwachting nog in 2005 
gesloten. Al sdan is alleen de SOK met de RGD nog te rea liseren . De verwachting is dan 
ook dit jaar nog de SOK Babylon en het Anna van Buerenp lein tot ui tvoering komt. Het 
gaat daarbij met name om de realisatie van de ondergrondse parkeergarage aan het Anna 
van Buerenplein . 

► OVT 
Op 18 december 2003 is de BOU tussen de gemeente en het Rijk ge tekend. Op dit 
moment is dan ook fase 1 van de OVT (Randstadrai l) vo lledig in ui tvoering. De 
verwachting is dat nog dit jaar gekomen kan warden tot een SOK tu ssen de gemeente en 
NS Stations voor wat betreft de commerciele activite iten op het nieuwe station waarna 
vrij snel aanvang kan warden gemaakt met de real isatie van OVT-2. 
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Bijlage XII Vertrouwelijk: GeTnterviewde personen DHNC 

Hieronder de geanonimiseerde lijst met ge"interviewde personen binnen de versch illende 
actorgroepen . 

1. 
2. 
3. 
Li . 
5. Ri.k 
6. Gemeente Gl 
7. Gemeente 
8. Gemeen te G2 
9. Gemeente G3 
10. Gemeente 
11. Gemeente 
12. Gemeen te Gli 
13. NS Nl 
lli . NS N2 
15. NS N3 
16. Private arti j Pl 
17. Private partij 
18. Private partij P2 
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Bij lage XIII Resu lta ten interviews DHNC 

In deze bijlage is een beknopte samenvatting van de interviewverslagen gegeven. 
Uitspraken zijn puntsgewijs en soms cryptisch weergegeven, in een willekeurige volgorde. 
Deze resultaten zijn voor de volledigheid bijgevoegd, voor de gerubriceerde resul taten 
wordt verwezen naar tabel 1 in hoofdstuk 7. 
De namen van de gernterviewden zijn geanonimiseerd onder de actorgroepen : Rijk, 
gemeente, NS en private partijen en de gebruikte afkortingen worden hier toegelicht: 

Rijk 1 

PMW = Projectmatig werken 
PGM = Programmanagement 
PM = Projectmanager 
DH = Den Haag 

• De oorsprong van projectproblemen is dat men sneller gegaan is dan men eigenlijk had 
moeten gaan . Niet alles was al uitgedacht, men heeft te snel de bestuurlijke 
overeenkomst willen tekenen . 

• Een versneller is de gemeente DH, zij heeft risico·s genomen door bestuurlijke 
overeenkomst te tekenen. 

• Deze casus is meer een gebiedsontwikkeling i.p.v. een project. veel integrale 
ontwikkelingen . 

• Lastig om collectieve am bi tie te creeren. partijen zitten er te versch illend in. 
• De invloed van de poli tiek in DH is minder groot dan in andere projecten. Dit is een pre 

voor de organisatie die gemeente DH heeft opgebouwd. ze maken snelheid. 
• Vaak onduidelijke rollen & verantwoordelijkheden. Wat houdt bijvoorbeeld 

Rijksverantwoordel ijkheid in7 Hoeveel zeggenschap heeft het Rijk of willen ze al leen 
maar ruimtelijke kwaliteit regelen. Hoe zitten Rijkspartijen ergens aan tafel? We weten 
het zelf nieti 

• Projectorganisatie moet goed opgesteld worden. du idelijke lijnen zijn nodig. 
• De ene partij is machtiger is dan andere en dat ligt aan de achtergrond. core-business. 
• Proberen vragen direct op hoger niveau op te lossen en bij andere partijen neer te 

leggen. Korte lijnen. 
• Een vertrager is de NS, onduidelijke structuur. soms lijkt of ze geen commercieel 

belang hebben. met creatieve afspraken hadden we al een akkoord kunnen hebben. 
• Het programma is een opeenhoping van projecten die een overeenkomst hebben. 

Rijk 2 
• Verschi llen in inzicht worden verbaal geuit en niet concreet gemaakt op schrift. de 

oplossing blijft vaak daardoor onduidelijk i.v.m. de nodige vertaalslagen tussen 
mensen. 

• Verschillen tussen de beheersaspecten van GOTIK en de variabelen van ESH. Bij ESH
model heb je o.a. strategie & managementstijl waar je uit kan kiezen. bij GOTIK heb je 
deze inzichten niet, alleen maar harde beheersaspecten . 

• Bij de start duidelijk aangeven welke stukken er overlegd moeten bij bijvoorbeeld het 
aanvragen van subsidie. Pro-actief werken zodat het geen vertraging oplevert. 
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• Strategisch gedrag van partijen. De wijze waarop partijen met elkaar omgaan er wordt 
gesproken over consensus, maar partijen gaan geregeld op hun strepen staan. 

• Geven en nemen is dan minder aan de orde. Zaken worden hoog opgespeeld en op 
bestuurlijk niveau getild terwijl je op ambtelijk niveau het idee hebt dat je eruit zou 
moeten kunnen komen. 

• Hands-of, geen initiatief het is aan andere partijen om te realiseren . 
• Geen toneel spelen, open vizier. 
• Politiek heeft veel invloed, iedereen die een verantwoordelijke bestuurlijke positie heeft en 

zich gecommitteerd heeft aan het plan, is gebaad bij het succes. Dus op lager niveau wordt 
de boel, onder druk gezet, want het bestuurlijke niveau moet 'zijn zin' krijgen, het project 
moet lukken. Dus politiek heeft dan enorm veel invloed. 

• Cultuur: Ambtelijk: informeel. Bestuurlijk: iets Formeler. 
• Binnen de bestuurlijke overeenkomst zijn de verantwoordel ijkheden bepaald. 
• Relatie tussen deelprojecten, houd rekening met het Feit dat afspraken in ene 

deelgebied effect kunnen hebben op het andere deelgebied. 
• In de voortgangsrapportage ook de risico's in beeld brengen. 

Rijk 3 
• In de initiatieffase moeten PSU's georganiseerd worden zowel intern als extern. 
• In de definitiefase meer inhoudelijk: wat, hoe groot, stedenbouwkundige setting, prijs. 

programma, klant, ook e.e.a. procesmatig vastleggen met de gemeente in een 
overeenkomst. 

• PMW wordt in de uitvoering gebruikt. in ontwikkeling/definitiefase minder gebruikt. 
• lnformatie is een aandachtpun t vanwege de complexiteit, communicatie va lt daar ook 

onder. Let op: wie informeer je iedere keer, is lastig en heeft een persoonlijke invulling. 
• Organisatie: voortschrijdend inzicht, steeds andere vragen , andere kennis, nieuwe 

structuren nodig. 
• Strategie is meer lange termijn, activiteiten voor dit project zijn niet echt strategisch. 
• Gemeente moet middenweg aanhouden : open houden vs. vastleggen. 
• Goed van dit project: vaste personele bezetting in/ extern. 
• Crosslevel communiceren: er moet meer over de schutting gecommuniceerd worden 

voor de helderheid. 
• lnitiatief /definitiefase: PMW toepassen is niet centraal georganiseerd, het is incidentsturing 
• Extern heb je geen invloed op met wie je moet gaan samenwerken, je bent afhankelijk. 
• Gemeentelijke procedures liggen vast en bepalen grotendeels het tijdsverloop. 
• De Fase waarin je zit is heel belangrijk voor activiteiten ! 
• Gebruik maken van persoonlijke inhoud en niet vanwege hierarchie m.b.t. 'macht'. 
• Externe contacten ook vaak informeel en dat kan alleen als er vertrouwen is. 
• Goede structuur is nodig en natuurlijk moeten er goede mensen aangetrokken 

worden I Er moeten vaste men sen aan tafel zitten en de context moet duidelijk zijn . 
• Problemen zijn vaak afhankelijk van de Fase. Wat betreft politiek draagvlak kan een plan 

al lang op tafel , maar blijkt er nog geen politiek draagvlak te zijn . Ook komst van 
nieuwe wethouders heeft daar mee te maken. 
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• Politieke invloed (gemeente) vrij groat. Ambtenaren adviseren aan de wethouder, maar 
de wethouder moet weer rekening houden met de gemeenteraad die ook wat wil, dat 
is een spanningsveld. 

• Politieke termijnen indirect rekening mee houden, let op politieke data bij vastleggen 
aspecten. 

• Politieke doelen zijn niet echt inzichtelijk, indirect misschien, bepaalde geluiden neem je 
mee in je planontwikkeling, misschien meer op anticiperen. 

• Collectieve ambitie is mogelijk hetzelfde, echter financiele consequenties staan lijnrecht 
tegenover elkaar. 

• Op pa pier is het hierarchisch georganiseerd, maar veel zaken kunnen goed 'op de gang· 
geregeld warden. lnformele managementstijl net zo belangrijk als de formele lijnen. 

• Structuur is vanaf het begin al helder in project. Structuur erg belangrijk. 
• Mandaat is intern niet zo goed geregeld. Tussentijds informeren belangrijk, niet met 

plots eindresultaat komen. Afspreken houding in overleg. Bij de gemeente is mandaat 
intern minder goed afgestemd, denken dat het goed is maar dan toch te weinig/fout 
geTnformeerd. Bij weinig mandaat. rugdekking organiseren. mogelijk tot een bepaald 
niveau . 

• Niet helder op welke onderwerpen de interne directeur geTnformeerd wil warden. 
• PGM wordt niet echt actief op gestuurd, het programma wordt namelijk gemaakt aan 

de hand van opkomende concrete projecten. Het is niet een op zicht zelf staand iets, 
het komt vanuit de projecten, het is vaak redeneren achteraf. 

• Het programma heeft soms relatie met hele andere soort politiek dan waar je normaal 
mee te maken hebt. Meer de bestuurlijke context. op hoger niveau. overstijgend 
belang, is moeilijk te managen. Programma organiseren op bestuurlijk niveau. 

• PGM organiseren binnen de gemeente, gemeente zelf rekening mee houden. 
• Tijd is afhankelijk van externe omgevingsfactoren, o.a. wat wil de klant en hoe loopt het 

proces bij de gemeente, deze aspecten bepalen sterk de fasering van 
bestemmingsplanprocedures etc. 

• Kwaliteit : lastig. afhankelijk van ambitie en omgeving, is wisselwerking geld en kwaliteit. 
• Risico's meenemen in plannen. Ook politieke risico's en niet alleen geld. 

Ri jk Li 
• Complexiteit komt door veelheid aan partijen, en oak hoe alle partijen op zich weer 

georganiseerd zijn . Overzicht houden is dan lastig. Kunst is om grate lijn in te 
ontdekken. Daarbij komen twee dingen naar voren : Wet en regelgeving, en de mensen 
zelf, in wat voor cultuur ze opereren (wanneer stra ffen / belonen). 

• Compromis zoeken in project. dat gaat niet belangeloos. op diegene na die de ultieme 
randvoorwaarden heeft om het project succesvol tot stand te brengen. Als je niet kunt 
voldoen aan een van die wensen of eisen van een van die partijen, dan heb je geen 
project. Deelbelangen afzetten tegen totaal project. soort rangorde in aanbrengen. 
Achterhalen wie de belangrijkste stakeholders zijn . Wat is de hoofddoelstelling en wie 
bepalen en dat wisselt per fase en/of per onderdeel. Kritische succesfactor voor PM is 
daar gevoel voor te ontwikkelen . 

• Eigendomsverhoudingen lastig: zie je terug in de beheercontracten . 
• Lerende organisatie hoe mee omgaan, hoe bli jft die kennis nou achter? Niet geregeld 
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• Focus op onderdelen GOTIK is verschillend , je hebt verschillende zwaarte in de 
onderdelen gedurende een project. Dat is ook een beetje politiek. Voeling houden met 
de omgeving en weten welke de belangrijke stakeholders zijn. 

• Als bedrijven aangeven dat ze aan projectmatig gaan werken . moeten ze de organisatie 
er ook naar inrichten. Anders krijg je de klassiek conflicten tussen lijn en 
projectorganisatie, snappen ze elkaar niet en liggen de belangen anders. 

• Naast technisch complex. ook menselijk complex. 
• Het voortraject ,van een project is heel politiek. daar kan je PMW niet zo op loslaten. 

Strategie is een onzin woord . Het is zo amorf en bewegend dat er nog geen lijn is. 
strategie impliceert dat er een groat plan aan ten grondslag ligt ( en met zoveel 
afhankelijkheden en partijen is daar geen sprake van omdat er verschillende strategieen 
op elkaar moeten warden uitgelijnd). 

• Sturen op tijd creeert schijnbare noodzaak. en dan krijg je mensen in beweging, 
dreiging is soms voldoende. Je moet partijen verlokken om mee te willen werken. 
Gezamenlijk belang creeren. 

• Andere partijen zijn weer meer gevoelig voor macht. Maar algemeen als een 
organisatie gevoelig is voor macht dan moet je zorgen dat je daar zit. En dat gaat heel 
subtiel, lobbyen , coeval organiseren. Hebben en onderhouden van goede relaties, dat 
is een van de focuspunten vanuit het beleid, en is een generiek gegeven voor PM 
omdat het geen mechanisch systeem is maar je hebt met mensen te maken. 

• Toevoegen in PM: Vroegtijdig rollen en plekken te bekijken en voordat je begint een 
organisatiestructuur ontwerpen. 

Gemeente 1 
• Organisatie intern gemeente: het kost tijd om projectleiding/ vakdeskundigen in te 

schakelen. 
• Gebied opknippen zodat de delen los van elkaar ontwikkeld kunnen warden en het 

voor het Rijk behapbare stukken zijn, waar over beslist moet warden . 
• Per fase moet je weer over de organisatie nadenken. 
• Wie zet je op welk moment waar. en op het geheel blijven letten . Het idee van 

afdelingen is verschrikkelijk, ze moeten met elkaar communiceren. je hebt wel die 
bepaalde verantwoordelijkheid maar er moet meer integraal gewerkt warden. 

• Type mensen proberen aan te passen aan de fase van het project. Onderdelen die in 
ui tvoering komen, daar andere mensen op zetten. gaat ook wel automatisch. Extern : 
minder invloed op type mensen die ingezet warden. zo nodig op 
opdrachtgeversniveau oplossen. zacht dwang. Start: creatievel ingen nodig. Ui tvoering: 
gedisciplineerde sturende mensen. 

• Je moet de andere kant van de tafel begrijpen. Je moet het Rijk snappen m.b.t. 
subsidieverstrekking en marktpartijen waar je ze kan triggeren op creativiteit. 

• lnformele cultuur, is oke tot op zekere hoogte: want als je afspraken informeel hebt 
gemaakt moet ook de formele setting aan de orde komen. 

• Collectieve ambitie: de verschillende diensten hebben allemaal een eigen agenda, 
spanning 1 

• Leiderschap nodig om organisatie overtu igend in te richten en aan te sturen . 
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• Kijken naar andere partijen. hoe die aan tafel zitten . Hoe het "thuis" georganiseerd is, er 
is vertrouwen voor nodig om dat te achterhalen. kan ook dingen kapot maken. 

• Wethouders moeten draagvlak in een raad creeren. 
• De afstandelijke rol van de NS partijen is lastig, zij zijn een veelkoppig ingewikkeld 

monster, de werkmaatschappijen kunnen moeilijk met elkaar samenwerken, terwijl ze 
van elkaar afhankelijk zijn . 

• Probleem: mandaten zijn niet helder. 
• Er is een vrij directe sturing, afstemming en communicatie tussen de ambtelijke, 

bestuurlijke en met de top van de deelnemende partijen . Denk aan structuur: 
managementteam. stuurgroep, coord inatieoverleg etc. 

• Er moet een persoon zijn die spreekbuis is voor het project. Afbreukrisico : als mensen 
van zelfde club verschillende dingen zeggen , dan wordt de tegenparti j zenuwach tig. 
Meerkoppigheid bij NS en jammerlijk is er niet het besef dat het bij elkaar gebracht 
moet worden. Dus aandacht besteden aan de diversiteit van verantwoordelijkheden 
(RO, verkeer etc.) die hebben behoefte om hun punt te maken. en erkennen niet 
automatisch de positie van de projectleider. Dat is dus de frictie tussen project- en 
lijnorganisatie. Nadeel van organisatie met te veel projecten, je raakt link met de lijn 
kwijt en de mogelijkheden om te combineren raak je ook kwijt, je komt partijen 
namelijk in meerdere projecten tegen . Met het sluiten van brede coalities heb je winst. 

• Verbeteren van de erkenning van de projectleider en de betekenis van een project 
organisatiebreed wat beter neerzetten . Naar buiten toe moet je niet in een hierarchieke 
persoon naar buiten treden, maar een persoon voor al les. 

• Projectleider moet op twee niveaus tegelijkertijd sturen . Boven /buiten m.b.t beleid en 
programma. Naar 'beneden' naar de deelprojectleiders: is dit wel in een persoon te 
combineren7 Je hebt niet veel mensen die dat kunnen. 

• Gemeente moet PGM verzorgen . PGM is meer functionele m2 , projectafstemming 
tussen deelprojecten. Dat is overigens meer gegroeid. het is niet vooraf bedacht. Denk 
ook aan de beheerconvenant voor gemeenschappelijke / overkoepelende doelen. 

• PGM is niet georganiseerd in DH, voor het totaal is dat een probleem, er zijn geen 
prioriteiten . PGM moet uit de gemeente komen, wordt nu aan gewerkt. Lange termijn : 
beleid . Middellange termijn: financieel. Korte termijn : prioriteiten/capaciteiten. 

• Momenteel reorganisatie van de huidige projectmanagement sector, splitsing in een 
deel PGM en deel project & proces management. PGM is nu nog een onderdeel dat 
lijnmanagers binnen die sector er nu bij doen. en dat is niet goed. PGM zal op stedelijk 
niveau gaan kijken , zelfs regionaal. 
Beleidsniveau : PGM = doelstellingen op stedelijk niveau vastleggen voor middellange 
en lange termijn, meer structuurvisie. Maar wat er nou precies onder valt, is nog niet 
duidelijk. Deze programmatische uitspraken binnen on twikkeling omzetten naar een 
ontwikkelingsplan. Ontwikkeling: prestaties vastleggen voor PGM: kwantiteit (m2) in 
type bestemmingen en locaties. Een startnotitie voor een project zou het product 
moeten zijn van deze club. 

• Relatie: programma omzetten in project, nu loopt het teveel door elkaar heen , met het 
risico dat projecten starten zonder dat het programma is uitgesproken. 

• Afstemming verschillende deelprojecten is de grote opgave voor dit project en daar is 
dus speciale voorzieningen de organisatie voor getroffen : Omgevingsmanagement. Een 
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speciale club onder de projectleiding. Zij beheren de de logistieke afstemming tussen 
de verschillende bouwdelen. 

• Strategie op gevoel , en het motto risico is daarbij belangrijk, let bij opstellen van 
contracten op evenwicht tussen rechten en plichten. 

• Risico's daar neerleggen waar ze beinvloedt kunnen warden. 

Gemeente 2 
• Programma's ontstaan vanuit projecten. PGM is niet goed opgezet bij de gemeente. De 

verantwoording van PGM moeten liggen bij de gemeente. 
• Opdrachtgeverschap en lijnen niet helemaal helder. Dat is in de OVT wereld heel 

onduidelijk, geen regelgeving. Wie heeft hier nou om gevraagd1 Voor wie doe je het 
nou eigenl ijk1 Beheerconvenant: denk daar aan, dat is belangrijk, dan ben je actief 
bezig. Daar heeft de consument ook iets aan, dan laat je resultaat zien. 

• De uitvoering van het MP van DHNC is een project. 
• PM is meer een procesleider dan een projectmanager, PMW is weggelegd voor de 

projectleiders. 
• PM heeft een tweeledige sturingstaak: naar boven (wethouders) en naar beneden . De 

PM gaat steeds iets hoger in de organisatie zitten qua structuur. Daarnaast wel van het 
belang om een helikopterview te houden, je moet er boven staan en de grate lijnen in 
de gaten houden, maar je moet ook kunnen inzoomen als het nodig is. 

• Er is frictie tussen de lijn- en de projectorgan isatie, dan mis je meerwaarde van deze 
organisatiestructuur. lndien tweede kans : voor OVT een complete projectorganisatie 
opzetten, en opdrachtgeverschap door Rijk, en gemeente meer regierol. 

• Lijnorganisatie doet zijn ding, doen ze goed, niets te klagen, maar dat is anders dan 
een project realiseren I Project wordt niet als volwaardig iets gezien . 

• Er is spanning tussen het gemeentelijke beleid en de financiele haalbaarheid. 
• Kijken wie er belang bij het project hebben, wie zijn de stakeholders1 Sommige partijen 

moeten er gewoon bij zijn, kan niet zonder ze . 
• Je hoeft geen collectieve am bi tie te hebben, iedereen heeft zijn eigen ambitie I Maar 

juist achterhalen wat de ambitie is van de verschillende partijen en hoe breng je die 
ambitie samen1 Kijk hoe partijen aan tafel zitten, empathie1 Je moet met elkaar om 
kunnen gaan, je hoeft niet hetzelfde mooi te vinden , als je maar samen kan !even. Dat is 
belangrijker om bij elkaar te brengen dan wat die gemeenschappelijke ambitie is. De 
oplossing wordt dan aan tafel, dat is beter dan eerst een stedebouwkundige een visie 
neer te zetten en daar dan alles binnen moet passen. 

• Vertrouwen is cruciaal. 
• lteratief proces van planvorming en risico's verminderen door het plan duidelijker, 

gedetailleerder te maken. Als partijen zeggen dat er te snel in details getreden wordt, 
dan is er een reden voor een partij om dat te doen, dan moet je je als procesmanager 
afvragen waarom partij dat doet. 

• Liever samenwerken met een professionele partij, die tot het uiterste gaat om een 
goed resultaat voor zichzelf te halen , maar met duidelijkheid. Beter dan een partij die 
alleen bang is. 

• Zorgen dat project in beweging blijft, voortgang boeken. POS Utrecht kijkt teveel naar 
eindplaatje daar schiet iedereen gelijk op, je moet zorgen dat mensen gaan werken 
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( denk weer aan beheerconvenant) en dat er kleine dingen gebeuren, dan gaat het 
!open, dan kan je een project niet meer stil leggen . 

• Ander verschil tussen DH en Utrecht is dat in Utrecht alles aan elkaar zit gekoppeld, je 
moet het in delen doen om het behapbaar te maken . Geen 20 stappen hoeven nemen 
om te beslissen. Beperken aantal mensen die het besluit moeten nemen. 

• Bewust complementaire types aantrekken, om zijn eigen tekortkomingen aan te vullen . 
Daar heb je intern veel invloed op. Persoonswisseling kan ook te maken hebben met 
fase waarin een project terecht komt. Kijk wie er in het begin zaten en wie nu => 
verloop ! Zorgen voor informele sfeer, open over functioneren gesproken wordt. 
Extern: zoeken naar gemeenschappelijkheid, minder invloed op, meer faciliterend, 
indirect een beetje op stu ren. Andere partij moet jou ook acceptabel vinden. 

• Regelgeving daar zit veel risico in , elke zin die je opschrijft is een mogelijke reden om 
het bestemmingsplan omver te schoppen. Met alle regels en beslissingen is het een 
kwestie van ja / nee en er is geen overleg of tussen weg mogelijk zoals tussen mensen 
wel het geval is. 

• Verschillende diensten binnen de gemeente hebben soms al onderling problemen, 
daarmee kan de zaak onderuit gehaald worden. 

Gemeente 3a 
• Projectorganisatie mogelijk betere organisatievorm voor OVT i.p.v. huidige 

lijnorganisatie. 
• Planning procedures: grootste risicofactor omdat je daar zelf weinig invloed op hebt. 
• Hoe zorg je ervoor dat er overeenstemming bereikt wordt7 Op hoger niveau oplossen: 

wethouder en directeuren met elkaar la ten praten. 
• Anderen laten zeggen wat ik bedoel, het lijkt of ze het zelf bedenken. Beter dan wanneer 

ze het opgelegd krijgen. 
• Mensen willen hun best doen voor mij, charisma. Motiverend, direct, snel, accuraat, zelf 

goede voorbeeld geven, helpen, oplossingen bieden, helder zijn. 
• Verantwoordelijkheid leggen bij de personen die daar het handigst mee om kunnen gaan. 

Laten blijken dater serieus naar ideeen geluisterd wordt. Commitment creeren. 
• lnformele managementstijl is belangrijk, dit bepaald ¾ van het verloop van het project, 

netwerk is ook bepalend. Van onder tot boven in de organisatie idee voorkoken, zodat er 
alvast draagvlak is. 

• Wethouder jaagt projecten de media in, om de ontwikkeling te stimuleren, gevoel en 
draagvlak voor te creeren. Als de wethouder niet voor is, dan loopt het stroever, het 
bestuur heb je heel hard nodig, het kan versneller zijn voor je project. 

• Een verschil in cultuur kan de collectieve ambitie in de weg staan, mogelijk structuur 
aanpassen om dit cu ltuurverschil op te lossen. 

• Intern : mandaten zijn niet helder geregeld. Meerdere lijntjes naar opdrachtgever (lijn vs. 
projectorganisatie), daardoor kan deelprojectleider zelf geen besluit nemen, altijd weer 
invloed van andere lijntjes. Beter een top die de leiding heeft en zegt, zo gaan we het 
doen . 

• Projectproblemen komen voort uit onduidelijkheid, mensen hebben verschillende visies 
over wat project is. Wie doet wat? 
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• Je moet bij heel veel lagen langs gaan. je moet dat goed organiseren (crosslevel). 
Zoveel mogelijk beslislagen naar beneden toe te mandateren. zodat je alleen nag maar 
voor een officieel krabbeltje langs hoeft. en dat er dan niets meer hoeft te veranderen. 
Je moet over die structuur helder zijn naar buiten toe, altijd communiceren. 

• Het bepalen van de strategie voor de verschil lende projecten is een heel lastig probleem, 
er is geen centraal prioriteitenlijstje voor DHNC. Het is nodig dat dit in de gaten gehouden 
wordt. De conAicten tussen projecten neemt alleen maar toe! Een persoon zou de 
projectoverstijgende problemen moeten oplossen, maar dat wordt nu neergelegd bij de 
deelprojecten zelf. 

• Er wordt niet op PGM gestuurd. misschien is er wel een strategie achter PGM. maar die 
is onbekend voor velen . Misschien is het oak wel verstandig om de programma 
strategie niet aan de deelprojectleiders te vertellen. Anders gaan de deelprojectleiders 
te snel als concurrenten handelen en dat is niet de bedoeling. Met name volgorde van 
bouwen is daarbij een belangrijk onderwerp. 

• Risicomanagement is belangrijk als sturingsonderdeel, het slaat eigen lijk op elk 
sturingsaspect. maar wel zo belangrijk om het apart te benoemen. Naast technische 
risico's oak de softe factoren : bestuur, procedures etc. 

• lnformatie en communicatie. moeten intern in het project goed geregeld zijn, en naar 
buiten toe moet het zelfs professioneel geregeld warden. 

Gemeente 3b 
• Niet alles is een project, maar bevat soms elementen van een project. Het is natuurlijk 

wel de kunst om voor jezelf een project te definieren. Er is niet altijd een heldere 
projectopdracht. maar om het voor jezelf in hapklare brokken te krijgen is de kunst, 
zodat je kunt sturen op verschil lenden elementen. En de strijd tussen het definieren 
van een project en het menselijke gedeelte in een project. 

• Het project wordt veel te moeilijk gemaakt, men moet niet alles tot in de details 
uitkauwen. Verhouding loslaten-manageil bepaalt succes van inzet. 

• Eigen doelstelling bereiken door goede mensen mee te nemen. weet waar je heen wil, 
goed voorbereiden wat de rollen zijn, wat de marges zijn en wanneer je opstapt etc. 

• Het bestemmingsplan wordt bij de gemeente met alle afdelingen voorbesproken en daar 
hebben mensen moeite mee. Je moet als gemeente je koers trekken. een zekere arrogantie 
hebben. duidelijkheid geeft minder pijn . 

• Een aanspreekpunt binnen de gemeente m.b.t informeren van externen over de 
procedures. 

• De relatie tussen projecten heet: gebiedsontwikkeling. 
• Niet machtgericht en niet rol gericht werken maar meer persoonsgericht. 
• Zoete broodjes bakken. vriendjes poli tiek, secretaresses zijn heel belangrijk. 
• Poli tiek /management inspireert. 
• Er wordt mogelijk wel bewust, maar niet open, gestuurd op verschillende typen mensen 

op functies, maar er is geen mechanismen dat je eraf gooit na bepaalde tijd. 
• Poli tieke invloed vrij groat: je moet transparant zijn in wat ingrepen betekenen in je project. 
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• Geen samenwerkingscultuur binnen de afdelingen, wel projectbreed en als groep in de 
lijn. 

• Tips: Weten wat je wilt! Wat zijn drijfveren van iedereen7 Welke spelletjes worden 
gespeeld? 

• Structuren zijn niet helder, net als budgetten, verantwoordelijkheden. Dat is in het 
begin niet voldoende uiteen gezet. geen kick-off etc. Naar externen toe ook niet. 

• Mandaat moet je organiseren en onderhouden, dat is niet statisch. Je moet informeren 
en terugkoppelen. Soms moet je mandaat forceren. Beter wel een beslissing nemen 
zonder mandaat. dan geen beslissing omdat je geen mandaat hebt. Mandaten binnen 
de organisatie zijn niet helemaal du idelijk. 

• Goed structureren versnelt je project. 
• Een programma is tegenstrijdig aan een project, het heeft andere belangen dan het 

project. Vanuit een project is er geen belang bij het programma. Anderzijds werken aan 
een project waar geen programma aan vast zit niet realistisch. 

• PGM, de strategie op hoger niveau is niet geregeld. 
• Altijd invloeden van buitenaf. organisatie niet zo helder georganiseerd en er zijn 

constant kwaliteitsinvloeden vanuit andere afdelingen. Ook het bestuur is een onzekere 
factor. 

• Een heldere projectorganisatie met een heldere opdracht heb je hier niet. 
• Kwaliteit wordt te weinig benoemd. 
• lnformatie: als een spin in het web merk je dat informatie vaak tekort schiet. 

vraagbehoefte is anders dan aanbod. 

Gemeente 3c 
• Je moet commitment hebben van alle partijen zowel in- en extern . ledereen kijkt mee 

en zit aan tafel , maar uiteindelijk wil niemand verantwoordelijk zij n. Je moet durven 
kiezen als gemeente: initiator spelen, randvoorwaarden meegeven en stimuleren. 

• De component strategie mist hier, het project hangt dus af van de partij waar je mee 
samenwerkt. De gemeente holt er een beetje teveel achteraan , en daardoor reageren 
interne partijen verschillend. 

• Versneller: project kader helder maken, keuzes durven maken en vasthouden 
• Mensen hebben niet het gevoel dat ze kiezen om in een team te zitten, een project komt 

toevall ig bij hun afdel ing langs. Door persoonlijke, informele sfeer te creeren en mensen te 
faciliteren, probeer je dat te verbeteren, maar het hangt af van de bezetting. Je mist de 
collectieve ambitie, voor dergelijke projecten is het beter om dan dus mogelijk een aparte 
projectorganisatie op te richten . 

• Mensen hebben niet het gevoel dat ze kiezen om in een team te zitten. dat project 
komt toevallig bij hun afdeling langs. Door een persoonlijke. informele sfeer te creeren 
mensen te facil iteren, probeer je dat te verbeteren, maar het hangt af van de bezetting. 
Je mist de collectieve ambitie. voor dergelijke projecten is het beter om dan dus 
mogelijk een projectorganisatie op te richten . 

• Lastig zijn de wethouders waar je mee te maken hebt, indien zij een detail willen dat 
tegengesteld is aan het eerder vastgestelde gemeentelijk beleid. dan wordt daar alles 
voor gedaan. Met poli tiek moet je dus rekening houden in je strategie. 
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• Je hebt in deze organisatie helemaal niets te kiezen in personele zin. Je krijgt en 
verzameling aan mensen en dat is jouw projectteam, en je kan daar door cultuur en 
structuur zo goed mogelijk een team van maken, maar dat is niet altijd optimaal. 

• Er heerst een vraagcu ltuur. verzoeken indienen. Persoonsmacht gebruiken want je hebt 
geen hierarchische macht. Het overbrengen van het nut is vrij lastig omdat projectnut 
niet altijd nut is van diegene die het product moet leveren . 

• Als gemeente nou heel hard gaat rennen , dan rennen andere wel mee .. .... misser! 
• Commitment, houden aan afspraken, dat is belangrijk. 
• Aansturen op eigen verantwoordel ijkheid, luisteren & faciliteren op het juiste moment. 
• Helder zijn over de stappen die intern genomen moeten warden en onzekerheden 

laten zien. 80% van de tijd mensen bezig met intern afstemmen, informeren en 
coordineren. 

• Politici stellen beleid vast, maar verder blijft het allemaal vaag, alles moet namelijk 
mogelijk blijven, ze willen schuivingsmogelijkheden houden. Politici zijn te zwak daarin, 
een wat meer rechte rug tonen. 

• Projectproblemen : rekenen en tekenen wordt niet integraal gedaan, dus zijn plannen 
ook niet integraal te beoordelen. Vaak wordt gezegd: nader uit te werken en dan is het 
nog niet concreet gemaakt. 

• Afdelingen zijn dus niet projectgericht. 
• NS begrijpt gemeente, zij moeten ook veel overleggen: zelfde gelaagdheid. 
• Er is nu geen relatie tussen PGM en PMW, RO maakt een Masterplan en dat wordt 

zoveel mogelijk in het bestemmingsplan gestopt, maar pas zodra men gaat wringen 
maakt men zich er pas zorgen en niet eerder. Er kan dus niet onderbouwd gestuurd 
worden, dus zijn de marktpartijen de sterkste. Gemeente is speelbal. Je hebt we! 
toetsingselementen, maar alleen met een maximum en niet waarom minimaal ofzo, de 
visie en de onderbouwing waarom ontbreken. Vooraf intern afstemmen, zodat er een 
mening naar buiten gaat! Dat is heel .coordinerend, maar wat er ontbreekt is een 
overall strategie voor het project. 

• Nog steeds geen strategie voor PGM ! 

Gemeente Li 
• Organisatie: evenwicht & ervaringsniveaus van internen en externen. 
• Systemen moeten ondergeschikt zijn aan de besturing. 
• Collectieve ambitie nodig. 
• Management stijl is belangrijk, mag niet dominant zijn , vanuit cooperatie aangestuurd zijn. 

Strak geleid, met duidelijke verantwoordelijkheid bij mensen gelegd Een begeleidende 
managementstijl is nodig: zeg waar het om draait, feedback, dan kunnen mensen 
verbeteren. 

• Je stuurt op K, G,T maar risico's, informatie & communicatie is ook belangrijk 
• Je moet balans vinden tussen overheidsdenken en marktdenken. Je hebt begrip , kennis 

en ervaring nodig tussen de verschillende partijen. Markt: continu'iteit, goede prijs vs. 
overheid moet opletten en niet alleen op laagste prijs selecteren, gaat ten koste van de 
kwaliteit maar er moeten we! reserves behouden worden om bij te kunnen sturen. 

• lnformeel kader, maar strak formeel rapportage georganiseerd. Geen mandaat maar 
geweldige verantwoordelijkheid. Alles wordt verantwoord aan projectmanager, je zorgt 
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alleen dat je binnen je tijd en budget blijft, heel strak pak, om op te rapporteren. Hoe kan 
dat dan7 Geen mandaat , maar wel verantwoordelijkheid laten dragen? Door leiderschap, 
ervaring, persoonsmacht , dat zijn zeer belangrijke aspecten. Mensen met mandaat hebben 
vaak meer moeite om het in de achterban af te kaarten . Mandaat lijkt te bureaucratiseren, 
het is namelijk helemaal geen garantie op snelle handelingen. 

• Helder georganiseerd, 1 00% verantwoording ligt bij de verschillende mensen , maar er 
is altijd een baas, altijd verantwoording afleggen en grote beslissingen laten nemen. 

• Problemen doen zich voor in de communicatie, je moet ook niet vergeten dat je te 
maken hebt met achterban van partijen, de externe omgevingsfactoren. 

• Vertragers: Starre, bureaucratische besluitvormingsprocedures: in DH zo geregeld dat 
er voldoende flexibiliteit hebben en toch aanhaken aan de administratieve organisatie 
van de betrokken dienst. Onbekwaamheid van mensen . 

• Versnellers: Niets hebben en wel iets tot stand brengen , geen mandaat hebben, maar 
wel de verantwoording voelen . 

• PSU /kick-off regelmatig, is ieder fase weer nodig. 
• Politiek in begin heel groot, draagvlak creeren belangrijk. 
• Lijn-, project: bouwers en denkers: groot verschil. Het management moet in staat zijn 

die brug te slaan, zodat je wat van elkaar kan leren . 
• PGM is georganiseerd los van het project, met gemeentelijke partners buiten DH een 

overleg. 
NS 1 
• Project is luchtkasteel zolang er geen huurder is. Dat zorgt voor vertraging. 
• Reageren op vragen die vanuit partijen komen, interactie, wederzijds begrip voor 

zaken. 
• Vertraging: regelgeving tegenstrijdig in Nederland. 
• Zoveel mogelijk dingen terugkoppelen die je hebt afgesproken . 
• Je krijgt ook de randverschijnselen van de andere NS organisaties mee, is best lastig 

om daar kritisch tegenover te staan, want je bent wel een NS onderdeel. 
• Een goed verloop van de samenwerking is afhankelijk van de type mensen aan tafel. 
• Wantrouwen vanuit het verleden: NS doet alleen maar alles i.v.m. treinen, maar dat is 

nu ook anders. 
• Samenwerking tussen partijen, weet waarom de ander wat wil. 
• Verloop afhankelijkheid van insteek PM bureau en de persoonlijke eigenschappen van 

mensen. Te formeel is niet oke, gelijkwaardigheid is nodig, niet de baas spelen, niet te 
hierarch isch . Persoonlijke eigenschappen vertragen en benadelen het project. Het 
draait allemaal om mensen : chemie! 

• Sturen op zachte aspecten : samenwerking, open, gelijkwaardig, vertrouwen , actief 
opstellen . Dat gaat goed in DH. 

• Politiek speelt ook mee. Kan zowel versneller als vertrager zijn . Als er vragen komen uit 
de politiek, dan moet je dat weer inpassen. Problemen dan op hoger niveau oplossen . 
Sommige projecten wel politieke planning, hier niet. 

• Let op de zachte kanten, daar valt veel te halen . 
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• Frictie tussen de afdelingen van de gemeente: boven de verschillende diensten zou een 
persoon moet staan die zegt: we doen het zo 1 Wie nu de leading heeft is onduidelijk. 
Mandaten moeten daarin oak helder zijn . 

• Er is geen afstemming geweest tussen het en het Masterplan en het bestemmingsplan 
(slechts 1000 m2). match is er niet. 

NS 2 
• Goede start is nodig voor de samenwerking. Meer het hoe (80%) dan het wat. en 

duidelijkheid over verantwoordelijkheden. De start, business case sluitend maken met 
partijen. dan projectstructuur opzetten => Is niet gedaan I Belangen en 
verantwoordelijkheden moeten neergezet warden. 

• Project buiten de lijnorganisaties georganiseerd. vb . ETBTS, lastig. ge'l'ntegreerd 
bekijken. 

• Eerst informeel. maar dat wordt natuurlijk later formeel vastgelegd 
• Projectmanager regelt het hoe m.b.v. GOTIK & ontwikkelaars het wat en meer vanuit 

creatief oogpunt. 
• Vertrouwen is nodig. om gemis in afspraken te overkomen. Gemeenschappelijk doel 

nodig, zonder dubbele agenda. Wantrouwen veroorzaakt door: posities, historie. 
samenwerkingsvorm. dubbelrol. 

• Bekijk de 'lol' en de 'last' van partij, daar gaat iemand op acteren. 
• Met mensen erover hebben en niet over dingen hebben. 
• Politiek moet verantwoorden aan burger, politiek is gedreven omdat ze alles moeten 

uitleggen en is lastig. Belangen zijn dan niet zo helder. 
• Er is wel collectie ambitie. maar perceptie eindresultaat moet oak het zelfde zijn 
• niet-tastbare gedeelte in project. daar ligt veel invloed. 
• Meerdere werkmaatschappijen je kan het ingewikkeld maken. maar oak heel simpel. 
• Project, Programma en Proces warden veel door elkaar gebruikt warden. 
• niet dragen , dus komt terecht bij NS : spanningveld, rendement & risico afspraken. 
• Tijd is onderdeel van geld, denk aan omzetderving. 

NS 3 
• De tegenhanger van lijnmanagement en GOTIK. is de chaostheoretische benadering, 

dat kan het wel eens gaan warden in de toekomst. De basis is GOTIK, maar van daaruit 
chaos! 

• Meerdere opdrachtgevers. geen zicht op het einde, meer gebiedsontwikkeling met 
verschillende elementen . Wei resultaatsgericht zoals PMW. maar meer per plandeel. 

• Zachte sturing: het managen van mensen die bij het verwezenlijken van hun ambitie tot 
elkaar veroordeeld zijn . Het bewustwordingsproces. dat je altijd verschillende 
disciplines altijd aan tafel hebt. lnzicht in krachtenspel . Wei houvast zoeken in 
beheersen en faseren. Meer proces (80%) dan project (20%) bij een complex project. 

• ESH is meer hybride structuur. meer variaties zijn mogelijk, de kans op meer kwaliteit 
mist weer in dit model, daar is GOTIK weer beter voor. meer rigide. 

• Veel mensen snel al aan tafel zetten , zodat er beter oplossingen gezocht kunnen warden. 
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• Systemen verdienen meer aandacht. Bewust afwijken binnen een bandbreedte moet 
mogelijk zijn voor de afspraken binnen de systemen. 

• Kennis delen is sterk, geen angst hebben voor concurrentie. 
• Contact tussen mensen &. politiek-bestuurlijke sensitiviteit, uniek zijn, pendelen tussen 

benaderingswijzen, out-of-the-box-denken, plant (Belbin). 
• Anderen successen gunnen, daar zijn mensen gevoelig voor! 
• Internationale vergelijking (Frankrijk) : vermijden last van politieke termijnen: politicus 

tekent project dat hij project in goede orde overdraagt aan opvolger en opvolger moet 
dat ook tekenen. Koppelen gezichten aan projecten is daarbij ook belangri jk voor 
draagvlak. Politiek kan het maken maar ook breken . 

• Helder neerzetten platte structuur, informeel en leidinggevend wanneer nodig. Ook 
bevoegdheden en mandaten aan het begin goed neerzetten. NS doet dat niet goed. 
Mensen van NS zitten aan tafel en zeggen verschillende dingen. Dat voedt het 
wantouwen, andere partijen denken dat dat met opzet gebeurd, oplossing zoeken in 
systeem. Cultuur aanpassen door structuur aan te passen. 

• Mensen veel verantwoording laten dragen, stevig karakter nodig. 
• Per fasen type mensen : van creatief in de initiatieffase tot meer projectgericht in de 

uitvoeringsfase, daar moet doelbewust op gestuurd warden. 
• Veel aandacht voor de mensenkant. 
• PGM: wordt op hoger niveau georganiseerd. Je moet rekening houden met het 

programma, en dat moet je terugkoppelen in het project. Er is en programmamanager 
aangesteld om in alle NSP's een programma uit te rollen . 

Private partij 1 
• Strategie: recht op je doel af, helder communiceren wat je wel/niet wil , daarmee win je 

tijd . 
• Specifiek op letten wie je waar weg zet gezien de type persoon. 
• Vasthouden aan uitgangspunten , niet te snel in details treden, zeker bij grootschalige 

ontwikkelingen, keep it simple I 
• PMW is een handleiding, de externe factoren warden niet meegenomen, het is een in 

zichzelf gekeerde theorie . Kwaliteit wordt bepaald door: teamafspraken, marktvraag en 
de eisen vanuit de overheid (bestemmingsplan) en daar heb je geen invloed op als je 
alleen kijkt naar deze tools. Bewust om je heen kijken om deze invloeden in de gaten te 
houden en meenemen in je ontwikkelingen. 

• Problemen ontstaan doordat partijen zich niet aan de uitgangspunten houden , omdat 
omstandigheden veranderen, of omdat tijdsspanningen ontstaan vanwege complexiteit 
in een project en procedures. Of problemen omdat financiele haalbaarheid 
maatgevend is. 

• Strategie: handig om schuivingsmogelijkheden in te bouwen gezien de veranderende 
markt, flexibiliteit opnemen in uitgangspunten . 

• Doorlooptijd procedures in planning bijhouden. 
• Systemen bij gemeente duidelijk, maar bij NS meer onduidelijkheid, verschillende 

werkmaatschappijen willen allemaal iets te zeggen hebben. Het is onvoorspelbaar hoe ze 
op een bepaalde vraag gaan reageren, door tegengestelde belangen. 
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• In onderhandelingen moet men zich verplaatsen in problemen van andere partij, 
probleem naar je toe trekken. welke middelen zijn beschikbaar voor oplossingen. 

• Project loopt Fout door strategie of omdat de visie van partijen is veranderd: 
communicatie. 

• lnitiatief houden, oploss ingsgericht werken, partijen gaan dan op je leunen. 
• Acceptatiegraad nodig van meerdere lagen in a.a. gemeenten . 
• Communicatie geeft 90% van de problemen , zowel direct als indirect. Indirect 

bijvoorbeeld : afspraken met achterban vertalen naar andere partij . Wat bedoelt iemand 
nou eigenlijk, eindperceptie. 

• Voor de politieke termijnen is geen fysieke planning, maar er moet wel rekening mee 
gehouden warden. 

• Draagvlak creeren: door communicatie met omgeving, kwetsbaar opstellen 1 

• People-manager nodig. 
• Intern : informele. open, platte cultuur. iedereen heeft verantwoordelijkheden en neemt 

deze oak, als ontwikkelingsmanager ben je oak overal voor verantwoordeli jk. Dit wordt 
oak verwacht van de samenwerkende partners. Flexibele partijen die meedenken en 
een commerciele instelling hebben en verantwoording kunnen/willen nemen. M.b.t. 
gemeenten, daar kan je niet uit kiezen. dan gaat het meer om relatiebeheer. als je voor 
een gemeente een betrouwbare partner ben, dan kan je veel regelen binnen een 
gemeente. Je pakt problemen voor een gemeente op die ze zelf niet kan oplossen. 

• Collectieve ambitie door duidelijkheid scheppen. uitgangspunten consequent 
vasthouden . 

• Vertrouwen is een van de hoogste randvoorwaarden. kennis delen met de partners. Je 
moet weten / laten zien waarom bepaalde beslissingen genomen warden. dat helpt. 

• 'Opwinkelen· dat kan je 1 of 2 keer doen, maar je komt die ambtenaar die je 
overgeslagen hebt. toch weer tegen. Sams moet je het wel doen. niet te vaak. 

• Vaak is er een automatische verschuiving van personen per projectfase. 
• Wat ja kan doen om dingen gedaan te krijgen, hangt af van situatie en wat je wil. Verplaats 

je in de ander wat wil hij, wat voor type is het7 80% van de tijd in dit werk met mensen 
omgaan. Mensen in dit vak die succesvol zijn , zijn "people-managers", die kunnen goed met 
mensen omgaan. minder specifieke kennis. meer generalisten. 

• Pas communiceren wat je wil als je zekerheid hebt. anders schep je onwerkelijk 
verwach tingspatroon . 

• Consensus bereiken door overtuigen met argumenten/kennis. bijsturen binnen de 
eigen lijn. Werk vanuit persoonsmacht (i nhoud) en niet vanuit positionele mach t. 

• Leiderschap: je moet in verschillende fasen hard /zacht onderhandelen. overtuigen op 
basis van argumenten. 

• Merkt geen irritants met de lijnorganisatie. omdat op hoog niveau oak overleg plaats 
vindt, dat gaat soepel. 

• Door de juiste overlegstructuur wordt er oak al met de wethouders afgestemd. 
• Er wordt vooral gekeken naar de voorkant (opstarten van project/team en sturen) van 

project. de uitdaging is dat als op een gegeven moment de doelen zijn gehaald. er een 
bindende factor moet blijven. dat is de taak van de gemeente. Houd structuur in stand 
tot einde van het project. 
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• PGM is geen eenduidig begrip in de praktijk. Het is de initiatieffase in een project, het 
vaststellen van functies voor een bepaald object, en door de verschillende (technische) 
differentiaties daarin, maar ook op hoger schaalniveau (bp, streekplan , structuurplan), 
het programma moet daarbinnen passen. 

• Marktvraag vs. randvoorwaarden gemeente, vanuit die twee aspecten de eigen positie 
bepalen , en zoeken naar ruimte voor PGM, je haalt daar ook je financiele 
haalbaarheidsanalyse uit. Je past program ma of project aan als het niet matcht. 

• In overeenkomsten voor de verschillende projecten zijn onderling aspecten 
opgenomen die projectoverstijgend zijn. De gemeente zou eigenlijk op PGM moeten 
sturen voor alle deelgebieden. Dit is belangrijk omdat PGM veel effect heeft op het 
succes van een deelgebiedje. 

• Doelen van de politieke organisatie wisselen nogal eens, afhankelijk van de aandacht van 
de wethouder voor een gebied. Goed luisteren naar wat er speelt op het hele Haagse 
niveau. 

• Dit is meer gebiedsontwikkeling, de gemeente heeft in het Masterplan e.e.a. 
neergelegd en daar houden ze aan vast. 

• Mensen interesseren zich niet meer voor elkaar, het is puur commercie dat telt 
tegenwoordig. 

• Het formuleren van de uitgangspunten en daaraan vasthouden, dat is belangrijk. 
• Tijd is afhankelijk van externe factoren. 
• Versnellers : de risico's bij overheden wegnemen, daardoor kan soms ook wantrouwen 

ontstaan (vreemd). 
• Maatschappelijke cultuur verandert: maatschappelijk ondernemen verkoopt en is ook 

een opportunity. Ma tch maken tussen cultuur en bedrijvigheid : faciliteren van 
kunstenaars, zij staan aan de bakermat van de creativiteit van de toekomst. Functies 
combineren, daarmee los je problemen op. Oat moet ook meegenomen worden niet 
alleen in binnenstedelijke gebieden want dat gaat het steeds beter, maar ook 
daarbuiten moet er aandacht aan besteed worden. 

• lnformatie is belangrijk, daarmee kan men sturen en kan men makkelijk bewegen 
binnen de organisatie. 

Private partij 2 
• Maak het niet ingewikkeld allemaal ! Men wil teveel organiseren, zeker bij gemeenten, 

teveel in deta il uitzoeken in te vroeg stadium. In details verzanden als angst om te 
falen, dat maakt het log. 

• Kick-off intern en extern is nodig. In het begin veel commercieel praten en later concreter 
en dan moeten er techneuten bij , en maak je (on)bewust je eigen team. 

• Altijd fricties stedebouwer en financien <=> geld en kwaliteit. 
• Complexiteit is groot, misschien eerst overeenstemming bereiken op hoofdlijnen, 

daarna pas juridisch vastleggen . Voortschrijdend inzicht. 
• Samen een ambitie vertalen in concrete vormen, eindresultaat vormgeven. 
• Lobbyen, onderhandelen, kan je niet in een model zetten. 
• Collectieve ambitie, d.m.v., overtuigen en overleggen 
• Verantwoording naar publiek is belangrijk, indekken ! 
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• Politiek heeft heel veel invloed, oren open houden. 
• Cultuur: informeel en vertrouwen, 
• Personeel wisselt automatisch per fase. in het begin commercieel en dan steeds 

technischer. 
• % van de projectproblemen komen voort uit communicatie in- en extern. In detail 

treden en over-communiceren met teveel werkgroepen, dan laat je de belangrijke 
dingen liggen. 

• Beter geen hierarchische modellen, je bent samen verantwoordelijk. 
• Soms lastig de frictie tussen project- en lijnorganisatie. Voor onderhandelingen moet je 

de ene hebben, voor de grondprijs de andere etc. 
• De relatie tussen projecten onderling daar moet je de gemeente op laten sturen. 
• De gemeente heeft het bestemmingsplan niet goed geregeld, ze is m.b. t. programma 

een heel proces ingaan en had nog geen zekerheid m.b.t. m2 winkels. terwijl iedereen 
weet dat ontwikkelaar daar op steunt 

• Er wordt niet specifiek op gestuurd op PGM. Je moet PGM regelen in 
cobrdinatieoverleg en dan PGM als algemene zaken of hogere regie benoemen. 

• Kwaliteit: goede dingen verkopen zichzelf. 
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Bijlage XIV lnformatie Stationsgebied Utrecht 

Algemene informatie129 

Het Utrechtse Station is een van de zes toekomstige HSL-stations in Nederland. Het Rijk 
heeft Utrecht daarom benoemd als een Nieuw Sleutelproject en stelt middelen ter 
beschikking. Het huidige gebouw van Utrecht Centraal heeft een capaciteit van 35 miljoen 
passagiers per jaar en nu al verwerkt het station ongeveer 55 miljoen reizigers per jaar. 
Dat aantal verdubbelt in de komende twintig jaar naar ongeveer 1 00 miljoen reizigers per 
jaar. Het huidige gebouw kan deze aantallen niet verwerken en het station heeft geen 
hoofdentree aan de Jaarbeurszijde. 
Het station en de spoordijk werpen een barriere op 
tussen de oost- en westkant van het Stationsgebied 
en de stad. Daarnaast is er de afgelopen dertig jaar 
niet wezenlijk gernvesteerd in het Stationsgebied. Het 
normale proces van een stad die zichzelf vernieuwt is 
daardoor stilgevallen. Door nieuwe centrumfuncties in 
het Stationsgebied onder te brengen, wordt er een 
nieuw en vitaal stuk stad gecreeerd, die de oude 
binnenstad ontlast en aanvult. Gezamenlijk vormen zij 
het stadscentrum van het Utrecht van de toekomst. 

Betrokken Actoren 
Ongeveer tachtig procent van het gebied is in handen van marktpartijen. De drie 
belangrijkste partijen zijn NS Vastgoed (namens de spoorwegen), Corio (eigenaar van 
winkelcentrum Hoog Catharijne) en Jaarbeurs Utrecht. De afgelopen vijftien jaar hebben 
gemeente, Rijk en deze marktpartijen gewerkt aan plan- en contractvorming voor de 
herontwikkeling van het gebied. · 

Voor het Sleutelproject heeft de gemeente een aparte dienst opgericht, de Projectorganisatie 
Stationsgebied (POS). De POS fungeert als regieorganisatie en werkt samen met de 
ministeries van VROM en V&W en de private partners aan het project. 
Het Rijk is verantwoordelijk voor het spoorwegennet, en de basisstations in Nederland. 
ProRai l bouwt namens het Rijk stations in Nederland. De gemeente Utrecht draagt zorg voor 
het lokale en regionale bus- en tramvervoer. Voor wat betreft de stationshal (OVT) is de 
gemeente in de huidige fase van Voorlopig naar Definitief Ontwerp OVT formeel 
opdrachtgever, zo is zij met het Ministerie van V&W overeengekomen. Veel van de bijkomstige 
werkzaamheden worden uitgevoerd door ProRai l. De gemeente (en met haar het Ministerie) 
monitoren de werkzaamheden van Prorail en sturen bij waar nodig, zowel op de kaders als op 
de inhoud. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van het gebied rond het station zijn genoemde private 
partijen actief bezig om verdere uitwerking te geven aan de plannen. De resultaten van de 
planontwikkeling dienen eind 2005 te worden vastgelegd in ontwikkelingscontracten. 

"' www.utrecht.nl 

166 



Krachtenspel in een Kaartspel 

Rijksbijdragen en financiering 
Utrecht ontvangt van het Rijk een bijdrage van ruim 300 miljoen euro voor de geplande 
ontwikkeling van het stationsgebied. De ministers Dekker (VROM) en Peijs (V&W) en 
burgemeester Brouwer hebben hierover op 2 juli 200Li een uitvoeringsovereenkomst 
getekend. De uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en gemeente legt afspraken vast over de 
besteding van de Rijksbijdrage aan het Stationsgebied. Utrecht heeft een positieve uitslag 
ontvangen m.b.t. de Rijkstoetsing van de plannen. Het ministerie van V&W reseNeert 2Li9 
miljoen euro voor aanpassingen aan het spoor en voor de nieuwe OV-Terminal ( de 
zogenaamde MIT gelden). Het ministerie van VROM reseNeert SLi,5 miljoen euro voor de 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied (de zogenaamde NSP gelden). 

Samenwerkingsvorm 
De gemeente voert de regie op de planontwikkeling in termen van gebouwen en station. De 
gemeente is zelf risicodragend verantwoordelijk voor de aanleg van het openbaar gebied en 
de aanleg van civieltechnische werken zoals wegen, watergangen en tunnels. Daarnaast kent 
de grondexploitatie nog een bijzondere kostenpost: een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
gemeentelijk Muziekpaleis. Het financiele kader voor genoemde kosten is de gemeentelijke 
grondexploitatie. In de dekking van de grondexploitatie wordt voorzien door bijdragen 
afkomstig uit de gemeentelijke begroting, de NSP gelden en de bijdragen uit private 
vastgoedontwikkelingen. De ontwikkeling van de OVT kent een eigen exploitatie die, afgezien 
van een beperkte bijdrage, in belangrijke mate los staat van de gemeentelijke grondexploitatie. 

Projectfasen 
Met alle private partners zijn eind 200Li de zogenaamde "BIO's" gesloten. BIO staat voor 
Bilaterale lntentieovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen gemeente enerzijds en de 
betreffende private partner anderzijds, waarin partijen op hoofdlijnen de uitgangspunten en 
spelregels hebben vastgelegd over de planontwikkeling. In de huidige fase en op basis van de 
inhoud van de BIO's geven private partners (zoveel mogelijk iedere partner afzonderlijk) 
concrete invulling aan de planontwikkeling door vormgevers (gebouw)ontwerpen te laten 
opstellen. De gemeente stelt randvoorwaarden , faciliteert waar nodig en toetst. De 
resultaten van de huidige fase, evenals als afspraken over het "uitruilen" van posities en de 
condities waartegen, dienen te worden gecontracteerd in zogenaamde "BOO's". BOO staat 
voor Bilaterale Ontwikkelingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen gemeente 
enerzijds en de betreffende private partner anderzijds waarin partijen de concrete en 
meetbare uitgangspunten hebben vastgelegd, bijvoorbeeld in termen van tijd en geld, 
betreffende de gebouwontwikkeling(en). Een BOO is een zogenaamde "mantelovereenkomst" 
die verschillende gebouwontwikkelingen kan behelzen. Per gebouwontwikkeling of een cluster 
daaNan dient op een later en nader te bepalen tijdstip een zogenaamde project- / 
gronduitgifte overeenkomst te worden aangegaan. 

Huidige stand van zaken 
De bouw van de nieuwe OVT start naar verwachting in 2006, de terminal is dan gereed in 
20 10. Voor de private planontwikkelingen zullen conform de huidige verwachtingen de 
eerste bouwactiviteiten in 2007 kunnen starten, de bouwactiviteiten zullen zich 
uitstrekken tot ver in het tweede decennium van deze eeuw. 
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Bijlage XV Vertrouwelijk: GeTnterviewde personen SU 

Hieronder de geanonimiseerde li jst met ge'interviewde personen binnen de verschillende 
actorgroepen . 

Actor roe Afk. 
1. Ri"k Rl 
2. Rijk R2 
3. Gemeente Gl 
4. Gemeente G2 
5. Gemeente G3 
6. NS Nl 
7. NS N2 
8. Priva te partij Pl 
9. Private parti j P2 
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Bijlage XVI Bord met Kaartspel 

Hieronder wordt een korte handleiding gegeven van het bord met kaartspel. De 
themakaarten worden door een actor van een complexe binnenstedelijke herontwikkelings 
casus geplaatst in een van de vier kwadranten op het bord. Dit is afhankelijk van de 
mening van de 'kaartenlegger' over de situatie van die casus. Met het leggen van alle 
themakaarten wordt visueel gemaakt waar de aandacht in een bepaalde casus op dat 
moment naar uit moet gaan. 

Het Bord 
Het bord is opgedeeld in twee rijen en twee kolommen. 

c:> Rijen 
In de groene rij passen thema's die binnen de kern van het PMW & PGM vallen, op basis 
van interpretatie van de kern van de literatuur in dit onderzoek. Als een thema niet binnen 
de kern van PMW & PGM valt, dan past het binnen een van de variabelen van het ESH
model en kan het thema neergelegd worden in de rode rij . 

c:> Kolommen 
De kolommen geven de verbeterprioriteit van het thema aan. Als een thema een hoge 
verbeterprioriteit heeft dan past dat thema in de linkerkolom, een thema met een lage 
verbeterprioriteit kan in de rechterkolom worden geplaatst. 

De Kaarten 
De 2 5 kaarten bevatten een thema met een korte toelichting. Er zijn groene en rode 
themakaarten en deze kaarten moeten afhankelijk van de situatie in een casus in een van 
de vier kwadranten neergelegd warden . 

c:> Groene kaarten 
De thema·s op groene kaarten passen binnen de kern van PMW & PGM en moeten in de 
groene rij warden neergelegd. 

c:> Rode kaarten 
De thema·s op de rode kaarten zijn variabelen van het ESH-model en moeten neergelegd 
worden in de rode rij . 

Nb. 
lndien een thema in een casus wel benoemd wordt. maar de toepassing ervan 
verloopt niet goed, dan valt dit thema onder de hoge verbeterprioriteit. 
Themakaarten die niet van toepassing zijn op de betreffende casus worden niet 
neergelegd op het bord. 

170 



Projectafhankelijk 

Hoge verbeterprioriteit Lage verbeterp rioriteit 

A. Juiste toepassing. veel effect B. Opfrissen toepassing, subtiel effect 
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• Hoe snel er in detail 
getreden wordt heeft te 
maken met de verhouding 
loslaten vs. aansturen. 

• Niet te snel in details 
treden, eerst afspraken op 
hoofdlijnen maken. Dit 
geeft voortgang maar 
brengt ook risico's met zich 
mee. 

• Helderheid in 
communicatie, afspraken 
en wijzigingen vastleggen. 

• Makkelijk contact leggen 
en boodschap duidelijk 
overbrengen. 

• Creeer draagvlak voor 
nieuwe ontwikkelingen bij 
o.a. de pol itiek, het publiek, 
de eigen organisatie. 

• Dit kan via een formeel 
en/of informeel netwerk. 

• Externen informeren over 
de interne procedures. 

• Veel aandacht nodig voor 
systemen en procedures 
i.v.m. grote risicofactor. 

• Systemen moeten 
ondergeschikt blijven aan 
ontwikkelingen. 

• Bandbreedte in 
procedures kan starheid 
verminderen. 

• Voeling houden met 
externe omgeving, 

• Ken de belangrijke 
'stakeholders'. 

• l.v.m. de veranderende 
markt. Aexibiliteit en 
schuivingsmogelijkheden 
aanbrengen in plannen en 
uitgangspunten. 

----------

• lnleven in de andere actor 
(empathie) aan de 
( onderhandelings-)tafel 

• Weet waarom de andere 
partij wat wil , wat de 
drijfveren zijn, hoe het zit 
met de achterban en wat is 
de core-business. 

• Creeer balans tussen 
markt- en 
overheidsdenken. 

• Actoren moeten elkaar 
tegemoet komen in het 
krachtenspel. 

• Trend in o.a. combinatie 
cultuur en bedrijvigheid. 

• De houding van actoren is 
afhankelijk van de positie 
en de core-business en de 
achterliggende strategie. 

• Aandacht voor de manier 
van sturen: charisma, 
leiderschap, helderheid, 
directheid, motiverende 
sturing, duidelijke 
verantwoordelijkheid, 
oplossingsgerichtheid, 
begeleidende 
managementstijl. 

• People-managers nodig. 
• Niet machtsgericht maar 

persoonsgericht. 

• Politieke bewegingen zijn 
niet inzichtelijk, daarom 
tijdig voldoende draagvlak 
creeren voor ideeen. 

• De politiek kan 
ontwikkelingen stimuleren. 
bied inzicht in de gang van 
zaken. dat geeft 
vertrouwen. 

• Collectieve ambitie 
formuleren. met speciale 
aandacht voor de 
eenduidige perceptie van 
het eindresultaat. 

. . .-.,.~ .. 

• Gemeente moet een 
prioriteitenlijst opstellen en 
een eigen koers uitzetten. 

• Zorgen voor structurele 
sturing. 

• Gemeente moet durven 
kiezen. initiator spelen. 
randvoorwaarden 
meegeven en stimuleren. 

• Actieve houding van de 
gemeente nodig. 



• Hierarchische structuur is 
geen noodzaak. korte lijnen 
en informele contacten 
bieden ook mogelijkheden 

• Geef mensen 
verantwoordelijkheid, 
maak ze deelgenoot dan 
zijn mandaten niet altijd 
noodzakelijk. 

• Houd de structuur in stand 
tot en met de afronding 
van het project. 

~ Regisseur aanstellen die 
het inzicht en de 
bevoegdheden heeft om 
op competenties te sturen. 

,. Aanpassingen in de 
structuur, (zodat lijnen 
vanzelfsprekend zijn). kan 
cultuurverschil deels 
ondergeschikt maken. 

• Structuur aanbrengen in de 
eigen organisatie en inzicht 
verkrijgen in de structuur 
van andere organisaties. 

• Helder en eenduidig 
neerzetten van taken. 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden . 

0 Plaats bepaalde type 
personen met specifieke 
kerncompetenties op 
bepaalde functies. per 
projectfase. 

o lnitiatieffase: personen die 
out-of-the-box denken, 
oplossingen zoeken buiten 
het PvE. Uitvoering: 
gedisciplineerde sturende 
typen. 

o Creeer een informele, open 
en platte cultuur. 

o Vertrouwen en chemie 
o Storingen door 

wantrouwen worden 
veroorzaakt door: posities. 
historie, dubbelrollen. 
samenwerkingsvorm en 
een onduidelijke strategie. 



• PGM definieren en 
organiseren. 

• PGM moet startsein 
vormen voor projecten. 

• PGM organiseren op hoger 
(bestuurlijk) niveau. 

• Afdelingen moeten 
integraal samen werken: 
crossfunctioneel denken. 

• Ondanks eigen agenda's, 
onderling communiceren 
en een mening naar buiten 
brengen. 

----------

• Aandacht besteden aan 
het informeren van 
actoren. 

• Vraagbehoefte moet gelijk 
zijn aan het aanbod. 

• Opgedane kennis 
overdragen, lerende 
organisatie zorgt voor 
groei. 

• lnformatiebeheer. 

• Kwaliteit benoemen, geen 
sluitpost van maken. 

• Kwaliteit als onderdeel van 
geld expliciet meenemen in 
de sturing van een project. 

" Creeer schijnbare 
noodzaak,dathoudthet 
project in beweging. 

• Zichtbare voortgang 
stimuleert het project. 

• Risico·s inzichtelijk maken. 
om rechten en plichten te 
verdelen en risico's neer te 
leggen waar ze 
be"invloedbaar zijn. 

• Risico's aangeven in zowel 
'harde' aspecten als geld, 
tijd etc. maar ook in 
'zachte' aspecten als 
politiek, bestuur etc. 

• Programmamanager moet 
tweeledig sturen: 
procesmatig (richting 
wethouders en bestuur) en 
projectmatig (richting 
projectmanagers) 

• Helikopterview houden, en 
inzoomen op problemen. 

• Programmamanager moet 
veelzijdig type persoon zijn. 

• lndien er voor een lijn-
en / of projectorganisatie 
gekozen wordt dan moet 
de hele organisatie daarop 
ingericht worden, anders 
mist men de meerwaarde 
van de gevoerde 
organisatievorm. 

• Projecten organisatiebreed 
neerzetten i.v.m. intern 
draagvlak. 



" Naast de 'harde' 
organisatorische afspraken 
ook ·zachte' aspecten. als 
cultuur en omgangsvorm 
meenemen. .., Organiseer voldoende 

PSU's. zowel intern als 
extern en ook per 
projectfase. 

" Visie voor het project 
neerleggen. heldere 
opdracht formuleren en 
organisatiestructuur 
overbrengen. 
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