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Voorwoord 
 
 

Q-teams, wat zijn het en wat doen ze? Dat is het eerste wat ik dacht toen ik met dit begrip in 

aanraking kwam. Ik vind het leuk en interessant om me in onderwerpen over ruimtelijke 

ontwikkelingen te verdiepen, waar ik in eerste instantie niets of weinig vanaf wist. Dit onderzoek 

naar de invloed van ruimtelijke kwaliteitsteams (of Q-teams) is daar dan ook een goed voorbeeld 

van. Voordat ik met mijn afstudeerstage bij Rijkswaterstaat begon had ik nog nooit van Q-teams 

gehoord. Terwijl ze binnen de organisatie als ‘paddenstoelen uit de grond schoten’. Door me in Q-

teams te verdiepen groeide mijn interesse in de ruimtelijke kwaliteit en de werking van Q-teams. 

Het voelde goed om te merken dat elk stapje dat ik zette dichter bij het antwoord kwam op mijn 

onderzoeksvraag.  

 

Deze thesis dient ter afronding van mijn masteropleiding Planologie aan de Universiteit Utrecht. Met 

veel plezier heb ik dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. De afgelopen maanden 

ben ik bijgestaan door diverse mensen. Mede dankzij hen heb ik dit eindresultaat kunnen behalen 

en hiervoor wil ik hen dan ook hartelijk danken. Ten eerste wil ik mijn universitair begeleider Tejo 

Spit bedanken. Hij heeft mij met zijn jarenlange ervaring en kritische blik vanuit de Universiteit 

Utrecht begeleid. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn stagebegeleidster bij Rijkswaterstaat, 

Regina Havinga, van wie ik de kans heb gekregen om me vast te bijten in het onderwerp Q-teams. 

Regina heeft me de ruimte gegeven om dit onderzoek zelfstandig en kritisch uit te voeren. Verder 

wil ik alle collega’s bij Ruimte voor de Rivier bedanken voor hun steun, dat uiteenliep van het 

zorgen voor gezelligheid op de werkvloer tot en met het meedenken over mijn scriptieonderwerp. 

Zonder hen had ik nooit zo’n leuke en leerzame tijd op de afdeling gehad. Verder wil ik de 

respondenten hartelijk danken die uitgebreid en met veel enthousiasme over hun ervaringen met Q-

teams hebben verteld. Mijn familie en vrienden wil ik nadrukkelijk bedanken. Mijn zus, Karen, en 

mijn vader, Hans, voor hun opbouwende kritiek tijdens het controleren van mijn thesis. Mijn vriend, 

Ruben, voor zijn mentale steun en tevens zijn kritische blik op mijn onderzoek. En tot slot mijn 

vrienden Désirée, Lucas, Matthijs, Suzan en Tirza, waarmee ik elke maand een ‘scriptiecheck sessie’ 

had. Naast de gezelligheid, hebben deze checkmomenten me zeker geholpen om mijn thesis te 

verbeteren. Het schrijven van een thesis kan behoorlijk eenzaam zijn. Het is daarom fijn om mensen 

om je heen te hebben die je af en toe een hart onder de riem steken. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe bij het lezen van mijn masterthesis.  

 

Elleke van de Weijer 

Utrecht: december 2014. 
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Samenvatting 
 
De 21e eeuw is een tijd waarin anders met ruimtelijke opgaven wordt omgegaan, dan de begin 20ste 

eeuw. Waar in de vorige eeuw de rijksoverheid de taak op zich nam om ruimtelijke opgaven aan te 

pakken, ligt het initiatief voor dit soort vraagstukken steeds meer bij decentrale overheden, 

bedrijven en de samenleving. In dit kader van de verschuivende rol van overheden, is de 

Rijksoverheid en daarmee Rijkswaterstaat op zoek naar welke rol zij moet en wil vervullen in de 

maatschappij (Luijten & Franzen, 2012; De Zeeuw, 2013). Met betrekking tot ruimtelijke 

ontwikkelingen werkt Rijkswaterstaat in toenemende mate samen met andere partijen in een 

netwerk, waardoor Rijkswaterstaat niet alles meer zelf in de hand heeft. De kans bestaat dat iedere 

partij teveel vanuit het eigen – in plaats van het algemene – belang kijkt naar de ruimtelijke 

kwaliteit. Hierdoor ontstaat voor Rijkswaterstaat een spanningsveld tussen controle houden en 

loslaten (Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2014). Rijkswaterstaat zoekt daarom 

naar een optimale wijze om ruimtelijke kwaliteit samen met andere partijen in de projecten te 

borgen. 

 

Binnen de bovenstaande context wordt het aanstellen van een Q-team door Rijkswaterstaat als 

hulpmiddel gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Van Assen & Van Campen (2014) 

definiëren een Q-team als “een multidisciplinair team van meerdere deskundigen dat adviseert over 

ruimtelijke opgaven.” Er bestaat echter onduidelijkheid over hoe deze teams zijn samengesteld, wat 

hun rol is en hoe zij te werk gaan. Momenteel is het onduidelijk of Q-teams daadwerkelijk invloed 

hebben op het planningsproces en de inhoudelijke plannen, omdat er nog geen onderzoek naar 

gedaan is. In dit onderzoek is daarom onderzocht welke posities Q-teams binnen een netwerk 

innemen en welke invloed zij hebben op het planningsproces en op de inhoudelijke plannen, vanaf 

de verkenningsfase tot en met de uitvoering. 

 

Door inzicht in de werkwijze van Q-teams bij Rijkswaterstaat te verkrijgen kunnen er aanbevelingen 

worden gedaan voor nieuwe en bestaande Q-teams en de opdrachtgevers die er mee moeten 

werken. De ervaring van de opdrachtgevers, de projectmanagers en de Q-teams zelf staan tijdens dit 

onderzoek centraal. De centrale vraag van dit onderzoek is: In hoeverre hebben Q-teams bij 

Rijkswaterstaatprojecten invloed op de borging van ruimtelijke kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot 

en met de uitvoering? 

 

Theorie 

De netwerkanalyse wordt gebruikt om structuren binnen een netwerk te onderzoek. De structuur is 

afhankelijk van de concepten centraliteit, cliques, formalisatie en stabiliteit (Scott, 2012). De 

centraliteit gaat mede over de verbinding dat een team legt met verschillende deleen van het 

netwerk. De cliques in een netwerk geven het aantal actoren weer dat dichter onderling met elkaar 

verbonden is dan met de rest van het netwerk. Formalisatie gaat over de officiële onderlinge 

afhankelijkheid tussen actoren die juridisch bindend zijn. De stabiliteit van een netwerk geeft de 

voorspelbaarheid van relationele verhoudingen weer. Dit is belangrijk omdat netwerken dynamisch 

zijn. Relatietypes, zoals samenwerking, vriendschap, uitwisseling van kennis, bepalen verder hoe de 

onderlinge relaties in een netwerk zijn.  
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De manier waarop Rijkswaterstaat zich als organisatie heeft ontwikkeld, heeft invloed op de manier 

van werken en op haar gevoerde beleid. Rijkswaterstaat is veranderd van een machtige 

civieltechnische organisatie naar een organisatie die samen met andere partijen zo effectief, 

economisch en efficiënt mogelijk projecten realiseert. In een netwerk van verschillende actoren met 

verschillende belangen kan ruimtelijke kwaliteit als hulpmiddel dienen om verschillende belangen 

tijdens het project te borgen. Het aanstellen van een Q-team kan helpen bij het borgen van de 

verschillende percepties over ruimtelijke kwaliteit. Daarom is een “multidisciplinair team” 

belangrijk. Ruimtelijke kwaliteit is een subjectief begrip dat bepaald wordt door een sociaal proces, 

waarover mensen met elkaar in gesprek gaan. De matrix van Hooimeijer e.a. (2001), waarin 

maatschappelijke waarden tegenover de vormgevingseisen zijn afgezet, kan als hulpmiddel dienen 

tijdens gesprekken over ruimtelijke kwaliteit.  

 

Empirie 

De invloed op het planningsproces en de inhoudelijk plannen van Q-teams bij de 

Rijkswaterstaatprojecten Haak om Leeuwarden, Zuidasdok, Zuidelijke ringweg Groningen en 

Meinerswijk (Ruimte voor de Rivier) vormen de onderzoekscases van dit onderzoek. De Q-teams 

zijn allemaal aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit in het project te borgen. Alle projecten bevinden 

zich in een (voorbereidende) uitvoeringsfase. Hierdoor kunnen de Q-teams goed geëvalueerd 

worden. 

 

Dit onderzoek maakt gebruik van een inhoudsanalyse van beleids- en andere relevante documenten 

om achtergrondinformatie over de ruimtelijke kwaliteit bij infrastructurele projecten, de Q-teams 

zelf en de projecten te verkrijgen. Daarnaast zijn semigestructureerde interviews met de 

opdrachtgevers van het Q-team, de projectmanagers en de Q-teamvoorzitters gehouden. Hierbij 

wordt getracht te achterhalen wat de onderlinge relaties zijn en hoe de respondenten de invloed 

van een Q-team ervaren.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de positionering van een Q-team binnen een netwerk bij een 

Rijkswaterstaatproject effect heeft op de invloed van een Q-team. De onderzochte Q-teams nemen 

een perifere positie binnen het netwerk in en hebben een onafhankelijke houding ten opzichte van 

het project. Hierdoor kan onbevooroordeeld een oordeel gegeven worden over de ruimtelijke 

kwaliteit. Wanneer er sprake zou zijn van een intern Q-team, moet deze werken binnen de 

hiërarchische sturing van het netwerk van het project, waardoor ze minder vrijheid hebben om een 

advies te geven. Desondanks is er geen sprake van echte onafhankelijkheid van de Q-teams, doordat 

ze relaties onderhouden met de moederorganisaties. Deze ‘echte’ onafhankelijkheid is echter ook 

niet gewenst, omdat ze de context waarin gewerkt wordt anders niet begrijpen.  

 

Verder kan geconcludeerd worden dat het doel van Q-teams niet per definitie is om te zorgen voor 

een betere samenwerking tussen de verschillende partijen en daarmee voor een sneller 

planningsproces. Doordat ze nadruk leggen op ruimtelijke kwaliteit, worden verschillende belangen 

bij elkaar gebracht. Een snellere samenwerking is daardoor een mooi bijkomend effect. Door de 

nadruk op ruimtelijke kwaliteit te leggen wordt een goed tegenwicht geboden aan de punten tijd en 

budget die belangrijk zijn bij Rijkswaterstaatprojecten. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat Q-

teams met name invloed hebben op de inhoudelijke plannen met betrekking tot de ruimtelijke 

kwaliteit. Wanneer Q-teams vroeg in het proces betrokken worden, kunnen de ideeën en adviezen 

die Q-teams aanleveren meegenomen worden in de besluitvorming. Doormiddel van 

overtuigingskracht, deskundigheid, ervaring en status van een Q-team kan invloed uitgeoefend 

worden op de inhoudelijke plannen. Verder is de aard van de advisering van belang voor de invloed 
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van een Q-team. Uit zowel het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) als dit onderzoek is 

gebleken, dat het doel van Q-teams voornamelijk is om te beoordelen, te stimuleren en te 

alarmeren/signaleren. Hierdoor oefenen Q-teams invloed uit op de inhoudelijke plannen.  

 

Aanbevelingen 

Gebaseerd op de conclusies van dit onderzoek, worden de volgende aanbevelingen gedaan, die 

bruikbaar zijn voor opdrachtgevers en Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten. 

  

Opdrachtgevers: 

1. Betrek een Q-team zo vroeg mogelijk in het planningsproces om ervoor te zorgen dat 

de kwaliteit in een project geborgd is. Voor de verhouding tussen tijd, geld en kwaliteit is 

het belangrijk om een Q-team in een zo vroeg mogelijk stadium van het planningsproces in 

te zetten. Daarnaast is voor de definiëring van ruimtelijke kwaliteit belangrijk om dit zo 

vroeg mogelijk te doen.  

2. Zorg dat een Q-team duidelijker in het planningsproces gepositioneerd worden, zodat 

voor alle partijen duidelijk is wat de rol en taak van een Q-team is. Door het maken van 

duidelijke afspraken kan er geen verwarring ontstaan en kunnen de adviezen beter 

geïmplementeerd worden binnen de projectorganisatie. 

3. Zorg voor een secretaris die voor het aanleveren van de juiste informatie zorgt en een 

terugkoppeling geeft aan het Q-team over de adviezen. Hierdoor kunnen Q-teams betere 

adviezen geven en kunnen de adviezen beter geïmplementeerd worden. 

Q-teams: 

1. Voor het Q-team moet duidelijk zijn wat de rol en de taak van het Q-team is. Q-teams 

moeten zich bewust zijn van de positie die ze hebben en het feit dat ze adviseurs zijn en geen 

besluitvormers. 

2. Geef haalbare en concrete adviezen. Door te begrijpen hoe processen verlopen, kunnen Q-

teamadviezen hier op aangepast worden. Gebeurt deze aanpassing niet, dan verdwijnt de 

geloofwaardigheid en wordt er vervolgens niets met de adviezen gedaan. 

3. Communiceer duidelijk de samenstelling van het Q-team. Binnen een netwerk van 

verschillende partijen gewerkt wordt, is het belangrijk om duidelijk naar al deze partijen te 

communiceren over wie er in het Q-team zitten en de adviezen geven. 

Vervolgonderzoek:  

1. Doe nader onderzoek naar interne Q-teams. Tijdens dit onderzoek waren de 

respondenten positief over de externe Q-teams. Mogelijk bestaat er een verschil over de 

ervaring met werken met een intern Q-team. 

2. Doe meer inhoudelijk- en beleidsonderzoek naar de invloed van Q-teams. Tijdens dit 

onderzoek lag de nadruk op de ervaringen van respondenten met Q-teams en de invloed die 

ze leveren. Door meer inhoudelijk- en beleidsonderzoek te doen, kan daadwerkelijk bekeken 

worden wat de invloed van een Q-team is op de inhoudelijke plannen. 

3. Doe meer onderzoek naar de rol en taak van ruimtelijke kwaliteitsadviseurs vanuit 

de ambtelijke organisatie ten opzichte van Q-teams. Zowel ambtelijke organisaties als Q-

teams zelf, zijn nog aan het uitvinden welke rol en taak Q-teams moeten vervullen. Dit 

onderzoek heeft de focus gelegd op Q-teams, maar tevens moet de rol en taak van ambtelijke 

ruimtelijke adviseurs ten opzichte van Q-teams duidelijk worden.  
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1. Introductie 

 
1.1 Probleemschets 
 

De 21e eeuw is een tijd waarin anders met ruimtelijke opgaven wordt omgegaan, dan de begin 20ste 

eeuw. Waar in de vorige eeuw de rijksoverheid de taak op zich nam om ruimtelijke opgaven aan te 

pakken, ligt het initiatief voor dit soort vraagstukken steeds meer bij decentrale overheden, 

bedrijven en de samenleving. Deze verandering van het werkveld van de (Rijks)overheid is niet 

nieuw. Eind 20ste eeuw is deze ontwikkeling reeds in gang gezet, desondanks blijft het anno 2014 

een actueel onderwerp, omdat verschillende overheden zoeken naar welke rol zij moeten en willen 

vervullen met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling. Door een terugtredende overheid – onder 

andere versneld door de economische crisis – wordt er gezocht naar een nieuwe balans tussen 

overheid en maatschappij. De vraag is welke kerntaken van nationaal belang zijn en daardoor 

prioriteit zijn voor het rijk (Luijten & Franzen, 2012; De Zeeuw, 2013). Daarnaast wordt gewerkt 

aan een nieuwe Omgevingswet, die de regels voor ruimtelijke projecten gaat bundelen, 

vereenvoudigen en het makkelijker moet maken om ruimtelijke projecten te starten (Rijksoverheid, 

2014a; de Zeeuw, 2013). De Rijksoverheid beslist dus niet meer alleen wat er met de ruimte gaat 

gebeuren, maar werkt samen met andere partijen om de ruimte te ontwikkelen. Het bevindt zich 

daarmee in een netwerk van verschillende partijen. Vanuit een Rijksperspectief bekeken kan door 

onder andere de hierboven beschreven ontwikkelingen de kwaliteit van het landschap en de 

gebouwde omgeving onder druk komen te staan. Omdat het Rijk niet alles zelf meer in de hand 

heeft, wordt gevreesd dat er teveel vanuit het eigen belang van partijen wordt gekeken naar de 

kwaliteit, in plaats vanuit het algemeen belang. Voor de rijksoverheid ontstaat een spanningsveld 

tussen controle houden en loslaten (Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2014). Een 

vraag die regelmatig gesteld wordt bij de Rijksoverheid is: hoe behoud je de ruimtelijke kwaliteit in 

een netwerk van verschillende partijen?  

 

De verschuivende rol van overheden vindt niet alleen in Nederland plaats, maar ook andere West-

Europese landen. Na de Tweede Wereldoorlog bleken overheden niet in staat om als enige partij zelf 

actief problemen aan te pakken en op te lossen. Ze werden genoodzaakt om samen met andere niet-

overheden beleid te formuleren en te implementeren. Verder heeft er vanwege de mondialisering, 

waarbij economieën (zoals de verplaatsing van arbeid), samenlevingen en culturen (zoals 

kledingstijlen) steeds dichter bij elkaar komen, een verschuiving van een gecentraliseerde 

government naar een gedecentraliseerde governance benadering plaatsgevonden (Bevir e.a., 2003; 

Mayntz, 2003). 

 

Het werkveld van Rijkswaterstaat is vanwege deze verschuivingen veranderd. Tot de jaren ’70 heeft 

zij zich decennia lang beziggehouden met puur en alleen het aanleggen van de weg- en 

waterinfrastructuur. De veiligheid stond daarmee voorop en projecten waren technisch 

georiënteerd. Rijkswaterstaat was de enige speler binnen de weg en waterbouw, maar om de 

hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen (van government naar governance) kan zij niet 
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meer heen. Het inpassen van infrastructuur stuit steeds meer op weerstand, doordat de burger 

mondiger wordt. Zij vragen dan ook om meer inspraak tijdens het proces. Rijkswaterstaat zal 

hierdoor steeds meer aandacht moeten besteden aan de inpassing van het project in de omgeving. 

Daarmee wordt het werkterrein complexer omdat actoren met verschillende belangen betrokken 

zijn bij de inpassing van een project. Er moet worden gezocht naar een balans tussen enerzijds 

controle behouden ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit vanuit Rijkswaterstaatperspectief en het 

anderzijds steeds meer overlaten aan decentrale overheden en maatschappij (Rijkswaterstaat, 

2014a; Van den Brink, 2009).  

 

Een hulpmiddel dat Rijkswaterstaat en andere overheden (zie bijvoorbeeld Van Assen & Van 

Campen, 2014, pp. 53-57), steeds vaker inzetten om de ruimtelijke kwaliteit te borgen, is de 

aanstelling van een Q-team (in de praktijk ook (ruimtelijk) kwaliteitsteam genoemd). Deze teams 

hebben als doel om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Ze ontstaan vaak spontaan en het ligt niet 

vast wie deze teams bemensen, hoe zij te werk gaan en wat ze doen. Van Assen & Van Campen 

(2014) hebben om die reden een groot landelijk onderzoek gedaan naar Q-teams en hebben een 

poging gedaan om meer duidelijkheid over deze teams te krijgen. Zij concludeerden onder andere 

dat er geen eenduidig beeld over Q-teams te schetsen valt, alleen dat een Q-team gedefinieerd kan 

worden als “een multidisciplinair team van meerdere deskundigen dat adviseert over ruimtelijke 

opgaven.” Uit het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) wordt niet duidelijk of deze Q-

teams daadwerkelijk iets opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit. Aangezien Q-teams mede bij 

Rijkswaterstaatprojecten als ‘paddestoelen uit de grond schieten’, is het interessant te achterhalen 

of Q-teams daadwerkelijk een meerwaarde opleveren voor het gehele planningsproces en de 

inhoudelijke plannen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit. Aangezien geen enkel team 

hetzelfde is, is het interessant te onderzoeken hoe een Q-team zich positioneert binnen een netwerk 

bestaande uit diverse actoren. Daarnaast is het interessant na te gaan welke invloed zij hebben op 

het planningsproces en op de inhoudelijke plannen.  

 

 

1.2 Maatschappelijke relevantie  
 

Rijkswaterstaat heeft van oudsher een hiërarchische ‘top-down’ organisatiestructuur. De 

organisatie was gericht op het aanleggen van civieltechnische werken. Vanaf de jaren ’70 

veranderde de rol van Rijkswaterstaat: “van bouwer naar beheerder, van maker naar manager, van 

uitvoerder […] naar dienstverlener (Rijkswaterstaat, 2014a).” Het speelveld waarin Rijkswaterstaat 

opereert is veranderd en wordt steeds complexer. Netwerken ontstaan tussen publieke en private 

partijen vanwege meer of andere expertises en/of kennis, kostenbesparing, het effectief behalen van 

resultaten en het kunnen creëren van meer draagvlak om besluitvormingsprocessen beter te 

legitimeren. Daarmee verandert ook de rol van de overheid (Hajer, e.a., 2004; Van der Cammen & De 

Klerk, 2012, pp. 421-446). Door meer zeggenschap aan niet-overheden toe te staan bestaat de kans 

dat er meer nadruk op private belangen komen te liggen dan op een algemeen ruimtelijk 

(kwaliteits)belang (Rhodes, 2000). Rijkswaterstaat probeert mede door middel van een Q-team 

controle uit te oefenen op het aspect ruimtelijke kwaliteit. Door gebruik te maken van een Q-team 

kan de ruimtelijke kwaliteit volgens bestuurders beter gefaciliteerd en getoetst worden. Q-teams 

kunnen daarom gezien worden als een hulpinstrument om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 

geïmplementeerd te krijgen. Volgens Twist e.a. (2011) zorgt het voeren van een ruimtelijke 

kwaliteitsbeleid bij Rijkswaterstaat voor een sneller planningsproces, omdat verschillende belangen 

eerder en sneller worden geïntegreerd in het ruimtelijke plan. Hierdoor wordt mogelijk meer 
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effectiviteit behaald en wordt sneller en meer draagvlak voor een plan verkregen. Doordat er 

onduidelijkheid bestaat over de werkwijze en de invloed van Q-teams op projecten, kan afgevraagd 

worden of zij daadwerkelijk een meerwaarde leveren bij Rijkswaterstaatprojecten. Omdat er veel 

gemeenschapsgeld geïnvesteerd wordt in deze teams, is het belangrijk dat de daadwerkelijke 

invloed van Q-teams onderzocht wordt. Dit is vooralsnog niet gebeurd. Voorkomen moet worden 

dat onnodig in teams geïnvesteerd wordt, die niet efficiënt werken. De maatschappelijke 

meerwaarde van dit onderzoek is dan ook inzichten bieden over de invloed van Q-teams bij 

Rijkswaterstaatprojecten. Vormen ze vanuit verschillende perspectieven bekeken een lust of juist 

een last voor Rijkswaterstaatprojecten? 

 

 

1.3 Wetenschappelijke relevantie  
 

Er heeft in het Nederlandse beleid een verschuiving plaatsgevonden van een gecentraliseerde 

‘government’ benadering naar een gedecentraliseerde ‘governance’ benadering (Spit & Zoete, 2009; 

Jessop, 1997). Overheden werken steeds minder vanuit een hiërarchische benadering, maar met en 

tussen andere partijen. Vele theorieën over samenwerkingsvormen en participatie planning zijn 

reeds uitgewerkt (zie bijvoorbeeld Forester, 1989; Healey, 1997; Arnstein, 1969; Boelens, 2010). 

Vaak wordt er gepleit voor het betrekken van meerdere participanten in een open 

planvormingsproces, zodat elkaars standpunten beter begrepen worden. Het doel daarvan is om 

daarmee meer draagvlak te creëren. De participanten bevinden zich in een netwerk van 

verschillende actoren en daarom hangen die zojuist benoemde theorieën onder één overkoepelende 

theorie, namelijk de netwerkbenadering. Naar deze benadering is ook al veel onderzoek gedaan (o.a. 

Castells, 2011; Scott, 2012; Fenwick, e.a., 2014). Onder andere Sparrowe & Liden (2005) en Scott 

(2012) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van leden in een organisatie en hun positionering 

binnen een netwerk. Zowel naar de positionering als de werking van Q- teams of soortgelijke 

(onafhankelijke) hulpmiddelen in andere sectoren, is nog weinig onderzoek gedaan. En dan 

specifiek vanuit een netwerkperspectief bekeken (Van Assen & Van Campen, 2014; Umble e.a., 

2003; Boonstra, 2007). Om de Q-teaminvloed te onderzoeken is het voor opdrachtgevers en Q-

teams zelf interessant om vanuit een netwerkperspectief naar de werking van Q-teams te kijken, 

omdat Q-teams zich in een netwerk van verschillende partijen bevindt. De positionering van een Q-

team in een netwerk heeft mogelijk invloed op het proces en de inhoudelijke plannen met 

betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit. Een team dat zich bijvoorbeeld centraal binnen het netwerk 

positioneert oefent een ander soort invloed uit dan een team dat zich op een afstand positioneert 

van de actoren uit het project. Daarom zal dit onderzoek een aanvulling zijn op de bestaande 

literatuur over netwerken (van o.a. Castells, 2011; Scott, 2012; Fenwick, e.a., 2014).  

 

 

1.4 Doel 
 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of Q-teams een toegevoegde waarde hebben voor de 

ruimtelijke kwaliteit bij Rijkswaterstaatprojecten. Door meer inzicht in de werkwijze van bestaande 

Q-teams bij Rijkswaterstaat te verkrijgen kunnen er mogelijk aanbevelingen worden gedaan voor 

nieuwe en bestaande Q-teams en voor opdrachtgevers die (overwegen te) werken met Q-teams. 

Beschreven zal worden hoe Q-teams eruit zien en hoe ze te werk gaan. De meerwaarde voor de 
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ruimtelijke kwaliteit wordt onderzocht door Q-teams te analyseren, te evalueren en te kijken welke 

invloed zij hebben op de ruimtelijke kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot en met de uitvoering.  

 

 

1.5 Centrale vraag en deelvragen. 
 

De positionering van Q-teams worden geanalyseerd door gebruik te maken van de 

netwerkbenadering. Ruimtelijke projecten komen namelijk tot stand binnen een netwerkstructuur 

met verschillende actoren. Als Q-teams invloed hebben op het proces en/of de inhoudelijke plannen 

kunnen in de conclusies aanbevelingen worden geduid waarom Q-teams wel of niet effectief zijn en 

waardoor dit komt. Deze thesis is gestructureerd door middel van een hoofdvraag en deelvragen. De 

volgende vraag zal centraal staan tijdens dit onderzoek: 

 

In hoeverre hebben Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten invloed op de borging van ruimtelijke 

kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot en met de uitvoering? 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een schematische weergave van dit onderzoek 

ontwikkeld (figuur 1.1). De nummers in het model verwijzen naar de volgende deelvragen: 

1. Hoe past de netwerktheorie binnen de discussie over Q-teams?  

2. Wat is ruimtelijke kwaliteit? 

3. Welke invloed heeft de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat op het gevoerde beleid? 

4. Wat zijn Q-teams en wat doen ze? 

5. Wanneer worden Q-teams betrokken bij het proces van Rijkswaterstaatprojecten? 

6. Hoe positioneert een Q-team zich binnen een netwerk? 

7. Welke invloed heeft een Q-team op het proces? 

8. Welke invloed heeft een Q-team op de inhoudelijke plannen?  

 

Figuur 1.1: Schematische weergave van het onderzoek 

 
Bron: Eigen werk 

 

Het schema (figuur 1.1) geeft de hoofdlijn en focus van dit onderzoek weer. Dit onderzoek gaat, 

zoals aan begin van deze paragraaf beschreven, uit van een ‘Netwerkperspectief’ als theoretische 

benadering (1). Aangezien Q-teams de ruimtelijke kwaliteit moeten borgen is het van belang om te 
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achterhalen wat de ruimtelijke kwaliteit is (2). De organisatiecultuur is van invloed op het huidige 

gevoerde beleid over de ruimtelijke kwaliteit en de processen binnen Rijkswaterstaat. Om de 

organisatiecultuur beter te begrijpen wordt daarom naar de geschiedenis van Rijkswaterstaat 

gekeken (3). Ter borging van de ruimtelijke kwaliteit worden soms Q-teams aangesteld. Wat Q-

teams zijn (4), wanneer ze worden ingezet tijdens projecten (5) en welke positie ze tussen de 

actoren innemen (6) bepalen onder andere de invloed die zij hebben op het planningsproces (7) en 

op de inhoudelijke plannen (8). 

 

 

1.6 Leeswijzer 
 

Tijdens dit onderzoek vindt allereerst een theoretische verkenning plaats aan de hand van een 

literatuurstudie. Er wordt daarbij ingegaan op theorieën over netwerken. In hoofdstuk drie wordt 

het begrip ruimtelijke kwaliteit uiteengezet. Aangezien vanuit een Rijkswaterstaatperspectief naar 

dit onderzoek wordt gekeken, wordt in hoofdstuk vier een korte uitleg over de 

organisatiegeschiedenis gegeven, zodat de organisatiecultuur beter te begrijpen is. Ook zal in dat 

hoofdstuk nader worden ingegaan op de huidige manier van werken en worden daarnaast Q-teams 

beschreven. In hoofdstuk vijf komen de methodes die voor dit onderzoek gebruikt zijn aan bod. 

Verantwoording wordt gegeven voor de gekozen onderzoeksmethoden tijdens dit onderzoek. In 

hoofdstuk zes worden de onderzoekscases beschreven en door middel van semigestructureerde 

interviews wordt gekeken welke invloed Q-teams uitoefenen op de inhoudelijke plannen en het 

planningsproces. Tot slot worden in hoofdstuk zeven aan de hand van de analyse-uitkomsten 

conclusies getrokken en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk worden 

tevens aanbevelingen voor opdrachtgevers van Q-teams, Q-teams zelf en voor vervolg onderzoek 

gedaan en vindt een reflectie plaats op het onderzoek. 
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2. Netwerktheorie 

 
2.1 Inleiding 
 

Het doel van dit hoofdstuk is om een theoretisch kader te vormen dat gericht is op de context 

waarin het huidig Nederlandse beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening tot stand komt. In het 

Nederlandse beleid heeft een verschuiving plaatsgevonden van een hiërarchische ‘government’ naar 

een ‘governance’ benadering. Beleid komt met en onder invloed van diverse partijen tot stand in 

plaats van beleid dat door één overheid wordt gemaakt. Het betreft netwerkstructuren met 

verschillende actoren. Q-teams bevinden zich tevens in een netwerk van verschillende actoren 

tijdens Rijkswaterstaatprojecten. Naar aanleiding van onder andere de onderzoeken van Sparrowe 

& Liden (2005) en Scott (2012) is de verwachting dat de invloed van Q-teams op de inhoudelijke 

plannen en op het proces afhankelijk is van de positie die ze innemen binnen het netwerk. Daarom 

is het belangrijk om te begrijpen welke positie ze innemen. De netwerkbenadering is vervolgens 

uitermate geschikt als theoretische kader voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de 

netwerkbenadering verder uitgewerkt. De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat: 

 

 Hoe past de netwerktheorie binnen de discussie over Q-teams? 

 

Allereerst wordt algemeen op de netwerkbenadering ingegaan. Vervolgens zal de analyse van 

netwerken beschreven worden in paragraaf 2.3. Deze paragraaf is, zoals het woord al aangeeft, 

belangrijk voor de analyse van de netwerken van de onderzoekscases. In paragraaf 2.4 worden 

netwerken binnen een veranderende beleidscontext geplaatst. Tot slot wordt in de conclusie 

antwoord op de deelvraag gegeven. 

 

 

2.2 Netwerkbenadering 
 

Volgens Fenwick e.a. (2014, p.4) worden netwerken getypeerd door drie kenmerken. Ten eerste 

ontstaan netwerken door samenwerkingsvormen die zich horizontaal en iteratief ontwikkelen in 

plaats van hiërarchisch en vooraf bepaald. Het netwerkconcept wordt gebruikt om naast het 

weergeven van actoreigenschappen, vooral ook de relaties en posities tussen verschillende actoren 

weer te geven die aan een (algemeen) belang werken (Koppenjan & Klijn, 2004, p.10). Ten tweede 

bestaat een netwerk uit overheden en niet-overheden van verschillende institutionele niveaus 

(nationaal, regionaal en lokaal) die samenwerken. In deze netwerken worden de publieke en private 

doelen met elkaar verweven. Er ontstaat een grijs gebied van verschillende belangen (Fenwick e.a., 

2014, p.4). Tot slot wordt een formele samenwerking niet alleen formeel gestructureerd, maar ook 

gestructureerd door informele niet-juridisch bindende afspraken. Coördinatie en samenwerking 

tussen actoren ontstaat op basis van vertrouwen. Dit kan er echter ook voor zorgen dat er een 

strategisch spel gespeeld wordt. Actoren kiezen hun strategieën zorgvuldig en evalueren de 
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mogelijke uitkomsten van beleidsprocessen. Door het uiteenlopen van verschillende niet 

verenigbare opvattingen kan er processtagnatie ontstaan. De diverse opvattingen zijn daarom van 

invloed op het verloop en de uitkomsten van beleidsprocessen (Koppenjan & Klijn, 2004, p. 10). De 

netwerkbenadering kan beschouwd worden als een postmoderne gedachte, waarin dé waarheid 

niet bestaat, maar wordt gevormd door het onderbewustzijn, emoties, andere actoren en de taal van 

mensen. Binnen de netwerkbenadering is dan ook sprake van een veelvormigheid aan gedachten 

over kennis (Bryman, 2012, pp.382-383).  

 

Netwerksturing versus netwerkanalyse 

Netwerken kunnen worden beschouwd als sturingstheorie, maar ook als analytisch model. In een 

analytisch model worden structuren binnen een netwerk geanalyseerd. Het gaat daarbij onder 

andere over de bestudering van de actorsamenstelling en de onderlinge verhoudingen en posities 

(Börzel & Risse, 2010; Hajer e.a., 2004). De sturingstheorie geeft weer hoe er aan netwerken vorm 

dient te worden gegeven. Daarbij gaat het over het coördineren van actoren, oftewel het managen 

van netwerken (Teisman e.a., 2009; Teisman, 1992; Rijke, 2014). In dit onderzoek zal gefocust 

worden op een netwerkanalyse. Het gaat er in dit onderzoek namelijk niet zo zeer om hoe 

netwerken gestuurd worden, maar juist over de structuren van een netwerk en hoe een Q-team zich 

binnen een netwerk positioneert.  

 

 

2.3 Netwerkanalyse 
 

Zoals in paragraaf 2.2 beschreven, worden met een netwerkanalyse structuren geanalyseerd. 

Binnen netwerkstructuren worden actoren schematisch weergegeven als punten en hun onderlinge 

relaties als lijnen. De netwerkanalyse is gebaat bij duidelijke patroonstructuren die bestaan uit de 

puntposities en de lijnen, omdat hierdoor achterhaald kan worden hoe een netwerk er uit ziet. Bij 

het onderzoeken van deze patronen is het vooral van belang om de effectiviteit op actoren binnen 

het netwerk te bekijken (Scott, 2012). Oerlemans & Kenis (2007, p.38) vragen zich namelijk af of de 

onderlinge relaties en gedragsopties hierdoor verruimd of juist beperkt worden. 

 

Het netwerkconcept geeft een simpele weergave van de werkelijkheid weer. Het wordt vaak als een 

metafoor gezien omdat door onderlinge interacties van actoren een netwerk wordt gevormd. 

Sociale relaties zijn door het netwerkconcept gestructureerd in een model weer te geven (Fenwick 

e.a., 2014; Scott, 2012). Oerlemans & Kenis (2007, p.39) onderscheiden verschillende relatietypes: 

“technologische samenwerking, uitwisseling van informatie (communicatie), uitwisseling van 

kennis, affect (vriendschap), uitwisseling van goederen en diensten (economische transacties) of 

invloed (het geven en/of ontvangen van advies; het uitoefenen van macht of controle).” (Oerlemans 

& Kenis, 2007, p.39). In hoofdstuk zes worden de relaties tussen de verschillende actoren van de 

onderzoekscases onderzocht. Volgens Granovetter (1973, p.1361 in Oerlemans & Kenis, 2007, p.39) 

is de sterkte van een relatie afhankelijk van vier eigenschappen: hoeveelheid tijd, emotionele 

intensiteit, wederzijds vertrouwen en wederzijdse diensten. 

 

De meest eenvoudige analyse van netwerkstructuren is het gebruik van de modellen ‘ster’, de ‘Y’, de 

‘ketting’ en de ‘cirkel’ (figuur 2.1).  
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Figuur 2.1: Actorrelaties Ster, Y, Ketting en Cirkel.  

 
Bron: Scott, 2012, p.13 

 

Door de verschillende structuren ontstaan er verschillende vormen van communicatie. Wanneer 

een groep met elkaar verbonden is door middel van een lange keten waar informatie door een reeks 

van tussenpersonen wordt gecommuniceerd, dan ligt het voor de hand dat betekenissen en 

informatie enigszins vervormd zullen raken bij elke stap in de communicatiestroom. In een groep 

waar sprake is van veel directe verbindingen van communicatie, is de kans kleiner dat de 

betekenissen en de aard van informatie veranderen, omdat door de verschillende actoren correcties 

kunnen plaatsvinden (Scott, 2012).  

 

De structuur van een netwerk is onder andere afhankelijk van de concepten centraliteit, cliques, 

formalisatie en stabiliteit. 

 

Centraliteit 

Actoren in de centra van netwerken, zoals bij de ‘sterstructuur’, worden gezien als de potentieel 

machtigste actoren van het netwerk. Ze zijn de invloedrijke leiders vanwege hun centrale positie 

binnen de groep van actoren (Scott, 2012, pp.13-14). Centraliteit kan worden geoperationaliseerd in 

drie onderdelen. Het eerste onderdeel is degreecentrality, waarbij wordt gekeken naar het aantal 

directe relaties van een actor. Betweennesscentrality kijkt naar waar de actor tussen alle andere 

actoren is gepositioneerd. In welke mate verbindt een persoon of groep verschillende delen van het 

netwerk met elkaar? En als derde onderdeel wordt gekeken naar de closenesscentrality, waarbij 

bekeken wordt in hoeverre een actor dichter bij of juist verder af staat van alle andere actoren in 

een netwerk (Oerlemans & Kenis, 2007, p.39; Hamers e.a., 2011). Volgens Williams (2005, p.228) 

zitten ook nadelen aan een hoge mate van centraliteit. Actoren die minder of niet centraal gelegen 

zijn, zullen minder snel geneigd zijn om te willen samenwerken wanneer er een hoge mate van 

centraliteit is. Daardoor ontstaat een vorm van (zelf)uitsluiting. 

 

Cliques 

Het aantal cliques in een netwerk geeft het aantal actoren weer die onderling dichter met elkaar 

verbonden zijn dan met de rest van het netwerk (Oerlemans & Kenis, 2007, p.40). Scott (2012, p. 15) 

spreekt over “strong and weak ties” (zie figuur 2.2). Door het hebben van zowel sterke als zwakke 

relaties binnen een netwerk wordt een netwerk efficiënter. Sterke relaties maken kennisdeling 

gemakkelijker en zullen beter benut worden. Volgens Granovetter (1973, p.1361 in Oerlemans & 

Kenis, 2007, p.39) bepalen hoeveelheid tijd, emotionele intensiteit, wederzijds vertrouwen en 
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wederzijdse diensten de sterkte van een relatie. Aan de andere kant leveren zwakke relaties volgens 

Scott (2012, p.18) weer nieuwe input aan informatie. Cliques worden gezien als de 

vertegenwoordiging van de menselijke gedachten over het wel of niet bij een bepaalde menigte 

horen. 

 

Figuur 2.2: sterke en zwakke relaties 

 
Bron: Scott, 2012, p.15 

 

Formalisatie 

Formalisatie gaat over de officiële onderlinge afhankelijkheid tussen actoren die juridisch bindend 

is. Wanneer een netwerk hoog geformaliseerd is, dan verlopen de relaties tussen de organisaties 

alleen via formele, duidelijke regels en verplichtingen. Het tegenovergestelde daarvan is een 

informeel netwerk waarbij afspraken ad hoc worden gemaakt om zo samen te kunnen werken. 

Wanneer relaties sterk geformaliseerd zijn, neemt volgens Williams (2005) de mate in het willen 

samenwerken af. Zoals beschreven in paragraaf 2.2, ontstaan netwerken echter steeds meer op 

basis van informele relaties. Deze worden door Airaksinen & Haveri (2003, p.24) gezien als de 

moderne en dynamische netwerken. 

 

Stabiliteit 

Doordat machtsposities van actoren in netwerken kunnen veranderen, er nieuwe actoren bij 

kunnen komen en andere actoren juist een netwerk verlaten, zijn netwerken dynamisch. Daarmee 

kunnen ze inspelen op verandering. Desondanks is stabiliteit van relaties ook belangrijk. Stabiliteit 

geeft namelijk de voorspelbaarheid weer van relationele verhoudingen. Wanneer onderlinge 

relaties stabiel zijn, kan een netwerk zich goed aanpassen aan de onzekerheid die ontstaat door 

veranderingen. Het zorgt voor een continue factor in het dynamische proces (Williams, 2005; Bruijn 

& Heuvelhof, 2000 in Luijten, 2005, p.19). Een balans moet gevonden worden tussen stabiliteit, om 

continuïteit te borgen, en dynamiek om in te spelen op veranderingen zoals een veranderende 

opgave.  

 

In deze paragraaf is aangegeven dat door middel van een netwerkanalyse, structuren in een 

netwerk inzichtelijk te maken zijn. Verschillende relatietypes bepalen daarbij de structuren van een 

netwerk. Daarnaast worden door de concepten centraliteit, cliques, stabiliteit en formalisatie de 

structuur van een netwerk bepaald. Door te analyseren hoe een netwerk eruit ziet, kan worden 

bepaald hoe bepaalde actoren zoals een Q-team, zich positioneren binnen een netwerk. De 

verwachting is dat de positie van een Q-team bepaalt wat de invloed is die het heeft op de 

inhoudelijke plannen en het verloop van het totale proces. Verder is beschreven dat de 

netwerkbenadering een postmoderne gedachte is, waarin dé waarheid niet bestaat, maar dat de 

waarheid wordt gevormd door meervoudige kennis en gedachten.  
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2.4 Verandering van beleid 
 

Om netwerken in een beleidscontext te plaatsen is het belangrijk de verandering van beleids- en 

besluitvormingsprocessen weer te geven. Er heeft namelijk onder andere binnen de ruimtelijke 

ordening een verschuiving plaatsgevonden van een vastgelegde hiërarchische government vorm 

naar een meer flexibele, interactieve netwerk governance vorm. Hajer e.a. (2004, p.11) zien 

governance als “de interactie tussen publieke en private actoren in een mix van formele en 

informele praktijken” gericht op het probleemoplossend vermogen van beleid en/of het behalen van 

effectieve resultaten. De verdere uitleg hierover en over het veranderende veld waarin beleid tot 

stand komt wordt in deze paragraaf beschreven. 

 

Sinds de jaren ’60 werd er in onderzoek steeds vaker gewezen op de wisselwerking tussen overheid 

en niet-overheidsactoren. Het traditionele idee dat er maar één actor bij de besluitvorming 

betrokken was, werd met deze nieuwe inzichten verworpen. De ‘Iron-triangle’ samenwerking 

richtte zich bijvoorbeeld op de machtsverdelingen tussen politiek, ambtenarij en bedrijfsleven. Ze 

vormden een degelijke coalitie, maar zorgden ook voor uitsluiting van andere actoren. De actoren 

hadden vaak dezelfde opvattingen. Beleidsmaatregelen werden dan wel gevormd door meerdere 

actoren, maar met vergelijkbare ideeën over problemen en oplossingen. Doordat er echter meestal 

meer dan drie partijen betrokken zijn bij de besluitvorming en een overheid meerdere 

bestuurslagen heeft, is de ‘iron-triangle’ te simplistisch als samenwerkingsverband (Teisman e.a., 

2009, pp.20-21). 

 

Het netwerkperspectief is volgens Hajer e.a. (2004) eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 

opgekomen. De ‘issue networks’ geformuleerd door Heclo (1978 in Hajer e.a., 2004) worden door 

Hajer e.a. (2004) gezien als de voorganger van het netwerkperspectief. Deze ‘issue networks’ 

legden, in tegenstelling tot de ‘iron-triangle’, de nadruk op de relatieve openheid en bewegelijkheid 

van netwerken en bestond uit een verscheidenheid aan en een groter aantal van participanten. 

Doordat er steeds vaker en meer overheidsinterventies plaatsvonden in combinatie met de 

ontwikkelingen van “sectoralisering, functionele differentiatie en fragmentatie van de overheid en 

samenleving” zijn overheden steeds afhankelijker geworden van externe actoren (Hajer e.a., 2004, p. 

16). Netwerktheoretici erkennen dit. Organisaties hebben elkaars middelen nodig om te kunnen 

bestaan (Teisman e.a., 2009, pp.20-21). Deze horizontalisering komt voort uit een reactie van 

overheden op een complexe en onzekere samenleving. Ze worden gedreven door 

effectiviteitoverwegingen. Netwerken vormen een alternatief voor het marktwerken en 

marktdenken enerzijds en anderzijds op het hiërarchische overheidsmodel. Ze worden gekenmerkt 

door een constante uitwisseling van middelen tussen de diverse actoren. Koppenjan e.a. (2007, 

pp.210-211) zien beleidsontwikkelingen die verticaal tot stand komen en “wordt uitgevoerd in een 

horizontale omgeving: een complex krachtenveld tussen wederzijds afhankelijke, maar relatief 

autonome publieke, private en maatschappelijke partijen.” Onderling vertrouwen komt tot stand 

door middel van interactie en vormt een basis voor het probleemoplossend vermogen van 

(beleids)netwerken (Rhodes, 2000; Van Kersbergen en Van Waarden, 2004; Hajer e.a., 2004). 

 

Netwerken ontstaan daar waar actoren van elkaar afhankelijk zijn, maar tevens wanneer het 

onduidelijk is waar de verantwoordelijkheden voor het oplossen van sociale en economische 

problemen liggen (Rhodes, 2000, pp.60-61). Hierdoor worden overheidsdiensten niet alleen 

geleverd door de overheid zelf, maar uit netwerken van overheden en niet-overheden (Van 

Kersbergen en Van Waarden, 2004, p.149). Er is sprake van een netwerk governance beleid. 



18 

 

Governance wordt daarbij gezien als oplossing voor de aanpak van maatschappelijke en politieke 

problemen. De overheid dient daarbij wel samen te werken met andere actoren. Willen deze 

coalities effectief zijn in hun probleemoplossend vermogen, dan stelt Hajer e.a. (2004, p. 17) dat er 

aandacht moet worden besteed aan het bereiken van eensgezindheid, creëren van continuïteit, en 

het managen van netwerken, markten en gemeenschappen.  

 

 

2.5 Conclusie 
 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvraag: Hoe past de netwerktheorie binnen de discussie over 

Q-teams? 

 

Geconcludeerd kan worden dat beleid tot stand komt en wordt uitgevoerd in een netwerk van 

verschillende actoren. Netwerken ontstaan door samenwerkingsvormen die zich horizontaal, 

verticaal en iteratief ontwikkelen. Ze bestaan uit overheids- en niet overheidsactoren van 

verschillende institutionele niveaus, waardoor een grijs gebied van verschillende belangen ontstaat. 

Een formele samenwerking wordt naast formele afspraken ook door middel van informele en niet-

juridisch bindende afspraken gestructureerd. Netwerken zijn hierdoor dynamisch en de uitkomst 

van het proces is vooraf niet vast te stellen.  

 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen sturing en analyse. Voor dit onderzoek is de analyse 

belangrijk, daarmee kunnen de structuren van een netwerk worden achterhaald en is te bepalen 

hoe actoren, specifiek Q-teams, zich positioneren binnen een netwerk. De concepten en 

verschillende relatietypes zijn belangrijk om de Q-teampositionering binnen Rijkswaterstaat te 

analyseren. De structuur van een netwerk is namelijk afhankelijk van de concepten centraliteit, 

cliques, formalisatie en stabiliteit. In hoofdstuk vijf worden deze concepten verder 

geoperationaliseerd, zodat tijdens het empirische onderzoek de netwerken waarin Q-teams 

werkzaam zijn, geanalyseerd en in beeld gebracht kunnen worden. De concepten ontstaan volgens 

Williams, 2005; Scott, 2012 en Oerlemans & Kenis, 2007 door verschillende relatietypes namelijk: 

technologische samenwerking, uitwisseling van informatie (communicatie), uitwisseling van kennis, 

affect (vriendschap), uitwisseling van goederen en diensten (economische transacties) of invloed 

(het geven en/of ontvangen van advies; het uitoefenen van macht of controle). De positionering van 

een Q-team binnen een netwerk van actoren heeft mogelijk invloed op de uitkomst van de 

ruimtelijke kwaliteit, in zowel de inhoudelijke plannen als het procesverloop. Daarom is dit 

perspectief van belang voor dit onderzoek.  
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3. Ruimtelijke kwaliteit  
 
3.1 Inleiding 
 

Ruimtelijke kwaliteit is één van de centrale thema’s van dit onderzoek. Ruimtelijke kwaliteit is een 

begrip dat verschillende interpretaties kent en daarmee vragen oproept. Wat is ruimtelijke 

kwaliteit? Hoe kun je het begrip gebruiken en operationaliseren? Om misvattingen te voorkomen, is 

het belangrijk om van ruimtelijke kwaliteit een duidelijke beschrijving te geven. In dit hoofdstuk 

gaat het om de vraag Wat is ruimtelijke kwaliteit?  

 

Allereerst wordt in paragraaf twee ingegaan op de vele definities van ruimtelijke kwaliteit. Daarna 

zal in paragraaf drie de objectieve en subjectieve kant van ruimtelijke kwaliteit beschreven worden. 

De matrix van Hooimeijer e.a. (2001) wordt in paragraaf vier beschreven. Deze matrix kan volgens 

Hooimeijer e.a. (2001) als hulpmiddel dienen om ruimtelijke kwaliteit te bespreken. Tot slot zal een 

conclusie van dit hoofdstuk gegeven worden. 

 

 

3.2 Definitie ruimtelijke kwaliteit  
 

De kennis van de ruimtelijke ordening is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit (Dauvellier, 1991). 

Ruimtelijke kwaliteit maakte in 1982 onderdeel uit van de discussie binnen de Rijksplanologische 

dienst over wat de daadwerkelijke doelstelling van ruimtelijke ordening zou moeten zijn. Hieruit 

kwam naar voren dat het versterken van de “diversiteit, samenhang en duurzaamheid” een 

belangrijk doel is van de ruimtelijke ordening. Door er vervolgens een maatschappelijke waarde aan 

te koppelen, ontstond er voor de toepassing van ruimtelijke kwaliteit een drietal uitgangspunten 

namelijk, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Binnen Rijkswaterstaat worden 

deze drie waarden gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit in projecten te borgen (Rijkswaterstaat, 

2012a). Hoe men deze waarden interpreteert en beoordeelt is afhankelijk van de ervaringen, 

meningen en gevoelens van mensen. Hooimeijer e.a. (2001) hebben een aantal subjectieve criteria 

geformuleerd waardoor deze waarden beoordeeld kunnen worden. De vaak gehanteerde definitie 

van ruimtelijke kwaliteit dat het mooi moet zijn of hoe het eruit moet zien is bij de drie waarden 

(gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) te beperkt (Vrom-raad, 2011). De uitleg van deze 

begrippen zal in paragraaf 3.4 uitgebreid aan bod komen.  

 

3.2.1 Ruimtelijke kwaliteit: een breed begrip 
Ruimtelijke kwaliteit is een begrip dat veel gebruikt wordt in rapporten en nota’s (o.a. ministerie 

VROM, 1990, Vrom-raad, 2011, ministeries VROM, LNV, VenW & EZ, 2006). In de Nota Ruimte 

(2006, p.19) werd destijds gesproken over een ‘basiskwaliteit’ als verantwoordelijkheid van 

centrale overheden. Door middel van wet- en regelgeving werd deze ruimtelijke (basis)kwaliteit 

voor heel Nederland vastgelegd. Met de komst van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
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(Ministerie Infrastructuur & Milieu, 2012) wil de rijksoverheid echter geen centrale uitspraken 

meer doen over het benoemen van de ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor krijgen decentrale overheden 

meer ruimte om zelf het begrip kwaliteit in te vullen. Invulling van het ruimtelijk beleid is daardoor 

afhankelijk geworden van het regionale en lokale bestuur. Waar bijvoorbeeld de ene gemeente 

aangeeft de ruimtelijke kwaliteit samen met andere partijen te willen formuleren, kan de andere 

gemeente beslissen het zelf te willen bepalen. Het type bestuur en de normen en waarden van 

mensen uit de omgeving zijn daardoor bepalend geworden voor de definitie van kwaliteit. De 

ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de context (Hooimeijer e.a., 2001; Luttik, 2014). 

 

De definiëring van ruimtelijke kwaliteit kent een lange historie (zie o.a. Ministerie Vrom, 1988, p.6; 

Sociaal-economische Raad, 2001; Janssen-Jansen e.a., 2009). Ruimtelijke kwaliteit wordt vaak 

gebruikt om de voor overheden, bedrijven en burgers gewenste richting van gebiedsontwikkeling 

aan te geven. Ondanks dat niemand tegen het behoud of de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

zal zijn, bestaan er verschillende opvattingen over wat de ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk is en 

hoe deze verbeterd dient te worden (Verbart, 2004; Hooimeijer e.a., 2001). Het begrip ruimtelijke 

kwaliteit is daardoor lastig te definiëren (Hooimeijer e.a., 2001; Luttik, 2014). Een inventarisatie van 

de definities van ruimtelijke kwaliteit laat zien dat ruimtelijke kwaliteit door vele anderen tevens als 

een lastig te gebruiken begrip wordt beschouwd.  

 

- Ruimtelijke kwaliteit [bestaat uit]: ruimtelijke diversiteit, economische en maatschappelijke 

functionaliteit, culturele diversiteit, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid 

en menselijke maat (Sociaal-economische Raad, 2001, p.24). 

 

- De optimale ruimtelijke kwaliteit [is] de resultante […] van een proces van benoemen en 

wegen van de wensen van gebruikers en randvoorwaarden die het fysieke systeem stelt. 

Bovendien is de kwaliteitsduiding afhankelijk van waardetoekenning op hogere schaalniveaus 

en in aangrenzende gebieden (Janssen-Jansen e.a., 2009, p.29).  

 

- Vitruvius stelde dat bouwwerken moeten voldoen aan drie eisen: bruikbaarheid (utilitas), 

schoonheid (venustas) en stevigheid (firmitas). In de Vierde Nota RO werd dit voor ruimtelijke 

kwaliteit vertaald naar: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Deze indeling 

komt sindsdien regelmatig in beleidsnota’s en andere publicaties terug (Raad Landelijk 

Gebied, 2005, p.19). 

 

- Van hoge ruimtelijke kwaliteit is sprake als de ingrepen gewaardeerd worden door hen die er, 

vaak nog decennia lang, gebruik van moeten maken. De kans hierop is groter indien voorstellen 

worden ontwikkeld die voldoen aan de kwaliteitseisen van uiteenlopende actoren en er 

middelen gemobiliseerd worden om deze voorstellen te kunnen verwezenlijken (Verbart, 2004, 

p. 115). 

 

De definities geven duidelijk de verschillen in uitgangspunten weer met betrekking tot ruimtelijke 

kwaliteit. Verbart (2004) en Janssen-Jansen (2009) benadrukken de rol van de gebruiker en het 

proces, om hierdoor meer draagvlak onder diverse partijen te creëren voor het project. Raad 

Landelijk Gebied (2005) gaat juist uit van de kwaliteiten van bouwwerken, oftewel het object. De 

Sociaal-economische Raad (2001) maakt het begrip nog verwarrender, door bij de uitleg van 

ruimtelijk kwaliteit abstracte container begrippen te gebruiken. In de volgende alinea zal 

beschreven worden wat de redenen van de diverse definities van ruimtelijke kwaliteit zijn.  
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3.2.2 De gedachte achter de veelvormigheid van ruimtelijke kwaliteit 
Volgens Janssen-Jansen e.a. (2009) is het begrijpelijk dat er over ruimtelijke kwaliteit verschillende 

opvattingen bestaan. Dit komt door de (complexe) context waarbinnen de discussie over ruimtelijke 

kwaliteit wordt gevoerd. Voor de totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit zijn twee aspecten 

volgens hen van belang. Ten eerste bestaat door de hedendaagse netwerksamenleving, zoals tevens 

in paragraaf 3.2.1 beschreven, het begrip ruimtelijk kwaliteit uit een “pluriformiteit aan 

opvattingen”. In een netwerksamenleving is specialisatie zeer belangrijk en zijn de “afhankelijkheid 

en de horizontale relaties” daarmee toegenomen. Door de toegenomen specialisatie en de daarmee 

ontstane afhankelijkheid kan ruimtelijke kwaliteit als een (algemeen) belang binnen een netwerk 

van actoren gezien worden. Iedereen vervult namelijk vanwege de specialisatie een klein deel van 

het brede begrip kwaliteit. Een ander kenmerk van de netwerksamenleving is individualisering: dat 

heeft ook invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Oude verbanden, zoals religie, veranderen van vorm of 

verdwijnen langzamerhand. Ze worden meer fluïde en zijn niet aan instituten, zoals kerken, 

gebonden. Mensen leiden hierdoor waarden niet meer af van de “traditionele sociale instituties”, 

maar vanuit individuele belangen en normen (vaak gestimuleerd door (social) media). Het gevolg is 

dat er een pluriformiteit aan opvattingen ontstaat en er minder gezag is en komt voor autoriteiten 

en voor professionele oordelen. Het begrip ruimtelijke kwaliteit krijgt hierdoor verschillende 

betekenissen en het streven ernaar wordt door de tijd heen steeds complexer (Janssen-Jansen e.a., 

2009).  

 

3.2.3 Ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus 
Naast de verschillende opvattingen van mensen over de ruimtelijke kwaliteit speelt ook het 

schaalniveau waarop deze mensen denken een belangrijke rol. Gemeenten streven bijvoorbeeld 

andere belangen na dan centrale overheden. Waar gemeenten meer prioriteit geven aan sociale en 

economische ontwikkelingen als het over het verlenen van bouwvergunningen gaat, wordt op 

Europees niveau biodiversiteit meer als een belangrijke kwaliteit gedefinieerd. Door middel van 

wet- en regelgeving wordt de hoge waardering van het biodiversiteitsbelang vanuit de Europese 

bestuurslaag vervolgens vastgelegd (Janssen-Jansen e.a., 2009, p.11). Ruimtelijke kwaliteit in een 

gebied kan dus vanuit verschillende schaalniveaus anders worden gewaardeerd en aangestuurd. 

Voor Rijkswaterstaat geldt dat het nationale belang moet worden geborgd.  

 

 

3.3 Subjectieve en objectieve kwaliteit 
 

(Ruimtelijke) kwaliteit is een begrip waar zowel subjectieve als objectieve elementen aan zitten. 

Zowel Janssen-Jansen e.a. (2009) als Smidt (2005) erkennen dat deze twee dimensies aan 

ruimtelijke kwaliteit te koppelen zijn, namelijk de veranderlijke subjectieve ruimtelijke kwaliteit en 

de beschrijvende objectieve ruimtelijke kwaliteit. Smidt (2005, p.6) definieert ruimtelijke kwaliteit 

als volgt:  

 

Ruimtelijke kwaliteit van een gebied bestaat uit de (objectief) beschreven objecten en eigenschappen 

die nodig zijn om te kunnen voldoen aan het maatschappelijke gebruik waarvoor men in dat gebied 

(subjectief) kiest.  

 

Ruimtelijke kwaliteit kan door deze definitie gezien worden als iets wat over de objecten en 

karakteristieken van een gebied gaat, die aangewezen of te beschrijven zijn (objectieve dimensie). 

Het zijn de kenmerken van een gebied, zoals “de aard, de gesteldheid, de hoedanigheid.” (Smidt, 
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2014, p.6). Daarnaast gaat het over de gedachten, gevoelens en waarden die men heeft en toekent 

inzake bepaalde objecten en karakteristieken (Figuur 3.1 en 3.2). Doordat er een subjectieve 

dimensie aan ruimtelijke kwaliteit is gekoppeld zorgt dit ervoor dat de objecten en karakteristieken 

contextafhankelijk zijn. Het is afhankelijk van de normen en waarden van de mensen uit de directe 

en verdere omgeving (Verbeek, 2011). Het gaat over de beoordeling: “de mate waarin het gebied 

voldoet aan het gebruik dat men er van wil maken.” (Smidt, 2014, p.6). Volgens Pirsig (1974 in 

Stoop, 2014) is kwaliteit gelijk te stellen aan waarden. “Het ding heeft de waarde niet gevormd, de 

waarde heeft het ding gevormd.” Hiermee geeft hij aan dat de objecten worden beoordeeld door een 

subjectieve ‘filter’, namelijk de waarde die aan een object gekoppeld wordt en daarmee 

persoonsafhankelijk is.  

 

Figuur 3.1: objectieve dimensie van ruimtelijke kwaliteit. 

 
Bron: Verbeek, 2011. 

 

Figuur 3.2: Subjectieve dimensie van ruimtelijke kwaliteit 

 
Bron: Verbeek, 2011. 
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3.4 Meten van ruimtelijke kwaliteit: een matrix 
 

Een manier om de ruimtelijke kwaliteit te meten is door middel van een matrix, waarin 

verschillende onderdelen van ruimtelijke kwaliteit tegen elkaar zijn afgezet. Hooimeijer e.a. (2001) 

heeft een matrix gemaakt die de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden combineert met 

maatschappelijke belangen, namelijk ecologisch, economisch, sociaal en cultureel. Ruimtelijke 

kwaliteit en maatschappelijke waarden zijn daarom aan elkaar gekoppeld. Individuele behoeften 

zijn in de eerste plaats niet van belang, aangezien ruimtelijke kwaliteit als een algemeen belang 

wordt beschouwd (zie paragraaf 3.2.2). In deze matrix gaat het voornamelijk over abstracte 

begrippen, die tevens voor een praktijksituatie concreet gemaakt kunnen worden. De matrix kan 

dienen als basis voor het bespreken van ruimtelijke kwaliteit door verschillende partijen 

(Dauvellier & Luttik, 2003, pp.3 & 17). In de volgende alinea’s worden beide assen van de matrix 

beschreven.  

  

Gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 

De gebruikswaarde en de belevingswaarde gaan over het “hier en nu”. De gebruikswaarde gaat 

onder andere over het functionele gebruik, de samenhang tussen objecten en de bereikbaarheid van 

de ruimte. De belevingswaarde gaat, zoals het woord al aangeeft, over de persoonlijke beleving van 

de objecten in de ruimte. Voorbeelden zijn de beleving van de ruimtelijke identiteit en de diversiteit 

in de ruimte. De toekomstwaarde verwijst naar het “daar en later”. Het gaat over de waardering van 

de ruimtelijke objecten door de jaren heen en over de uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid 

(Hooimeijer e.a., 2001, p.17; Puylaert & Werksma, 2011, p.6). 

 

Maatschappelijke belangen 

Pirsig (2000) en Hooimeijer e.a. (2001) definiëren integraal of meervoudig ruimtegebruik als de 

combinatie van sociale, ecologische, economische en culturele waarden (Pirsig, 2000 in Werksma, 

2002; Hooimeijer e.a., 2001). Deze waarden vormen de maatschappelijke belangen.  

 

Economisch belang 

Het ruimtegebruik vanuit economisch perspectief bekeken gaat onder andere over de economische 

functies inzake de ruimtelijke verdeling, zodat deze de meeste (financieel-economisch) opbrengst 

oplevert. Locatie is een belangrijk onderdeel voor het economische belang. Hierbij kan gedacht 

worden aan de bereikbaarheid van een locatie, maar ook over beschikbaarheid van bepaalde 

bronnen. Externe effecten, zoals overheidsbeleid en ingrijpen, kunnen een belemmering zijn voor 

het economische belang (Hooimeijer e.a., 2001).  

 

Sociaal belang 

Het sociale belang gaat over de onderlinge verhouding van mensen. Wanneer er over het sociale 

belang wordt gesproken kan er gerefereerd worden aan verdelingsprincipes. Het gaat over 

gelijkheid en ongelijkheid tussen mensen. Het sociale belang kan als een apart belang naast het 

economische belang worden beschouwd, omdat bijvoorbeeld het prijs- en marktmechanisme niet 

tot een verdeling leidt die als rechtvaardig wordt ervaren. Ook gelijke toegang (of juist de 

beperking) tot belangrijke hulpbronnen en instellingen, zoals werk, wonen, onderwijs en 

gezondheidszorg, vallen onder het sociale belang (Hooimeijer e.a., 2001, pp. 27-30). 
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Ecologisch belang 

Het ecologische belang gaat over de relationele verhouding tussen planten, dieren en mensen met 

hun natuurlijke omgeving. Volgens Hooimeijer e.a. (2001, p.32) is het ecologisch belang niet 

eenduidig te definiëren. Natuurwetenschappers kunnen een belangrijke rol spelen in het bepalen 

van de kwaliteit van het fysieke milieu, maar het blijft een subjectieve beoordeling en beslissing. Het 

is onderdeel van een maatschappelijk debat, waarbij normen en waarden een rol spelen. Het gevaar 

ten aanzien van een ecologisch belang bestaat dat het als een ‘zwak’ belang wordt gezien in 

tegenstelling tot het economische belang. Overheidsbeleid en regelgeving zijn daarom nodig om dat 

belang te borgen en te beschermen (Hooimeijer e.a., 2001; Smidt, 2014).  

 

Cultureel belang 

Het cultureel belang gaat over hoe mensen denken, doen en wat ze hebben aan spullen. Hierbij kan 

gedacht worden aan gewoonten, gebruiken, godsdienst, normen en waarden, muziek, voorwerpen, 

eetgewoonten, klederdracht en bouwwerken. Echter cultuur blijkt en blijft lastig te definiëren, want 

wat de één als een waardevolle cultuur ziet, kan de ander dit als onbelangrijk beschouwen. 

Bijvoorbeeld voor de Friezen, die in Nederland in de minderheid zijn, is het lastiger om hun cultuur 

en taal te behouden dan voor de Nederlandse meerderheid. Beleid en wetgeving moeten ervoor 

zorgen dat cultuur van individuen en groepen worden beschermd en eventueel worden 

gestimuleerd (Prins & Saharso, 1999).  

 

De belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde worden door Hooimeijer e.a. (2001) 

tegenover de diverse belangen afgezet in een matrix (tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1: Ruimtelijke kwaliteitsmatrix 

Waarde Economisch belang Sociaal belang Ecologisch belang Cultureel belang 

Gebruik 

 
Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid, Hinder Keuzevrijheid 

Bereikbaarheid Verdeling Verontreiniging Verscheidenheid 

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting 

Multi-purpose Keuze Versnippering  

Beleving Imago Ongelijkheid Ruimte, Rust Eigenheid 

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid Schoonheid 

 Veiligheid Gezondheid Contrast 

Toekomst Stabiliteit/Flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed 

Agglomeratie Cultures of Poverty Ecosystemen Integratie 

Cumulatieve Attractie   Vernieuwing 

Bron: Hooimeijer e.a., 2001 

 

Volgens Hooimeijer e.a. (2001) kan door middel van bovenstaande matrix ruimtelijke kwaliteit 

geconceptualiseerd worden op de punten waar de reeksen elkaar kruisen. Klijn & Bos (2010, p.53) 
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merken echter een beperking op over de matrix. Zij vragen zich af wanneer is er sprake van 

ruimtelijke kwaliteit. Is dat als alle vakjes van de matrix gevuld zijn? Anderzijds geven Hooimeijer 

e.a. (2001) aan dat deze matrix als hulpmiddel kan dienen in een gesprek tussen actoren. De 

operationalisering van aspecten vindt plaats gedurende het proces door middel van interactie. De 

totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit is in een netwerk van verschillende actoren afhankelijk 

van de invulling die zij gezamenlijk aan het begrip geven. Oftewel het proces bepaalt hoe ruimtelijke 

kwaliteit voor het gehele project wordt gedefinieerd. De matrix is daarbij een hulpmiddel waar het 

gaat om een gemeenschappelijk gedragen definiëring van ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast kan de 

matrix ervoor zorgen dat de actoren worden geïdentificeerd en daardoor hun belangen vanaf het 

begin benoemd en betrokken worden (Hooimeijer e.a., 2001, p.41). Zoals het betrekken van 

milieupartijen en bedrijven.  

 

In bijlage A is de matrix van Hooimeijer e.a. verder geoperationaliseerd naar de thema’s water- en 

weginfrastructuur. Aangezien vanuit een Rijkswaterstaatperspectief gekeken wordt, is de 

oorspronkelijke matrix van Hooimeijer te abstract om als ruimtelijke kwaliteitstoetsingskader voor 

dit onderzoek te gebruiken. De maatschappelijke belangen zijn daarom meer gericht op 

Rijkswaterstaatsbelangen. Daarnaast is vanuit een netwerkgedachte gekeken naar de overige 

belangen waar Rijkswaterstaat in haar projecten mee te maken krijgt. Voor de inventarisatie van 

deze belangen zijn documenten van Ruimte voor de Rivier en Routeontwerp ontwerp gebruikt. Deze 

programma’s hebben namelijk door een ruimtelijk integrale insteek (ruimtelijke kwaliteit genoemd) 

andere maatschappelijke belangen meegewogen en erbij betrokken.  

 

 

3.5 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de deelvraag: Wat is ruimtelijke kwaliteit?  

 

Geconcludeerd kan worden dat ruimtelijke kwaliteit contextafhankelijk is. Er is onderscheid 

gemaakt tussen objectieve en subjectieve kwaliteit. Het is verder vooral een sociaal proces dat 

bepaalt wat de ruimtelijke kwaliteit is. Daardoor kunnen de objectieve en subjectieve kwaliteit niet 

afzonderlijk van elkaar bekeken worden. Zoals Janssen-Jansen e.a. (2009) aangaven zullen door de 

vele verschillende percepties in de maatschappij, objecten verschillend bekeken en beoordeeld 

worden.  

 

Vanuit een netwerkbenadering bekeken bestaat er geen vastgestelde waarheid (zie tevens 

hoofdstuk twee). Het is een postmoderne gedachte. Het model van Hooimeijer e.a. sluit goed op deze 

gedachte aan. Het is een manier waarbij aandacht is voor de verschillende perspectieven op 

ruimtelijke kwaliteit, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat deze perspectieven samen komen tot de 

borging van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dat er geen definitie van ruimtelijke kwaliteit te 

geven is, sluit goed op de postmoderne gedachte aan. Aangezien dé ruimtelijke kwaliteit niet bestaat 

worden Q-teams aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied bespreekbaar te maken en 

te borgen.  

 

Te concluderen is dat de matrix van Hooimeijer e.a. niet het antwoord is op wat ruimtelijke kwaliteit 

is, maar een hulpmiddel is om ruimtelijke kwaliteit (per fase) te bespreken tijdens 

Rijkswaterstaatprojecten.  
 



26 

 

 

 

 

  



27 

 

4. Rijkswaterstaat en Q-

teams 
 
4.1 Inleiding 
 

Hoofdstuk vier gaat in op de invloed die de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat heeft op het 

gevoerde beleid. Het aanstellen van Q-teams en daarmee de nadruk leggen op de ruimtelijke 

kwaliteit, valt te verklaren aan de hand van de geschiedenis van een organisatie en de context 

waarin beleid tot stand komt. Het historische perspectief is daarom van belang om de 

organisatorische en culturele basis van Rijkswaterstaat te begrijpen. Een organisatie ontwikkelt zich 

altijd op basis van ervaringen uit het verleden, de organisatorische cultuur en de werkwijze (van 

den Brink, 2009). De deelvragen die in dit hoofdstuk centraal zijn: 

 

Welke invloed heeft de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat op het gevoerde beleid? 

 

Wat zijn Q-teams en wat doen ze?  

 

Dit hoofdstuk zal daarom allereerst beknopt het verloop van de geschiedenis van Rijkswaterstaat 

beschrijven. In paragraaf drie wordt ingegaan op de aanstelling van Q-teams mede bij 

Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt in paragraaf vier ingegaan op wat Q-teams zijn en wat ze doen. 

Tot slot zal in paragraaf vijf conclusies worden getrokken. 

 

 

4.2 Geschiedenis Rijkswaterstaat 
 

In 1798 is Rijkswaterstaat, toentertijd nog Bureau voor den Waterstaat genoemd, opgericht als 

reactie op de overmaat aan wateroverlast in Nederland. De belangrijkste taken waar de organisatie 

zich mee bezig hield waren: bescherming van land tegen water, waterhuishouding en 

infrastructurele ontwikkeling en beheer. Ondanks dat de taken hoofdzakelijk hetzelfde zijn 

gebleven, is de context waarin Rijkswaterstaat moet werken sterk veranderd (van der Ham, 1999). 

 

Rijkswaterstaat was tijdens de oprichting een technisch overheidsorgaan, gestructureerd door 

militaire normen en regels, met een strikte discipline en een hiërarchische rangorde. Onder leiding 

van koning Willem l (1815–1840) onderging Rijkswaterstaat een grote bloei en 

professionaliseringsperiode. Vanaf 1848 werd de macht van de monarchie ingeperkt en het 

democratische staatsbestel groeide, waarin de bovenlaag van de sociale klasse een centrale rol 

kreeg (van den Brink, 2009). De organisatie ontwikkelde zich steeds meer van een semimilitaire 

organisatie naar een civiel technische organisatie (Bosch & van der Ham, 1998). Tijdens de 
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economische crisis in 1930 was Rijkswaterstaat in staat om te anticiperen op de economische 

problemen van die tijd en werd er gereageerd op technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. 

De organisatie werd radicaal gereorganiseerd en er kwam focus te liggen op specialisatie en 

wetenschap om maatschappelijke vragen op te lossen en de natuurkrachten (bijv. overstromingen) 

te onderdrukken. Na de Tweede Wereldoorlog moderniseerde de Nederlandse natte en droge 

infrastructuur radicaal. Vervolgens werd na de watersnoodramp in 1953, het grootschalige 

Deltawerken-project ontwikkeld en geïmplementeerd. Door deze successen werd Rijkswaterstaat 

steeds meer een groot en machtig overheidsorgaan, dat steeds meer bureaucratiseerde. Er vond 

destijds een technocratisering van het Nederlandse watermanagement plaats. De technische 

ingenieurs waren overtuigd van hun eigen technische mogelijkheden en van de mogelijkheden om 

de Nederlandse samenleving vorm te geven (van den Brink, 2009; Rijkswaterstaat, 2014a). Rond 

1970-1980 veranderde de positie van Rijkswaterstaat in de samenleving (hier wordt in de volgende 

alinea nader op ingegaan). Dit kwam volgens van den Brink (2009, p. 79) door drie veranderingen: 

de opkomst van de milieubeweging, de democratisering van de Nederlandse samenleving, waarin 

mensen meer zeggenschap eisen tijdens het besluitvormingsproces, en vanaf 1980 de ideologische 

opkomst van de neoliberale politieke economie in de westerse wereld.  

 

In 1970 ontstond er een sterke groei van de milieubeweging. Door de groeiende invloed van deze 

beweging veranderde het beeld van het Delta plan als hét grote succes van de civiele techniek in een 

milieuramp. Verder hing de groei van deze beweging samen met een democratisering en 

emancipatie van de Nederlandse maatschappij. Mensen eisten meer zeggenschap tijdens het 

besluitvormingsproces. De machtige positie van Rijkswaterstaat kwam onder druk te staan door 

deze veranderingen. De organisatie werd gelabeld als een “staat binnen een staat” die plannen 

ontwikkelden in een “ivoren toren”. Het werd gezien als een “technocratisch bolwerk” die ver van de 

samenleving af stond en hun plannen ten koste van alles doorzetten. De rol en positie van de 

overheid werden niet meer als vanzelfsprekend gezien, maar moesten worden verdiend door 

middel van “legitimering uit sociale processen” (van den Brink, 2009, p.79). De verschuiving van 

government naar governance beleid vond plaats. Door de oliecrisis in de jaren ’80, waarin de 

overheid de economie niet kon controleren, herzag de overheid ook hierdoor haar rol. Dit hing 

mede samen met de groei van de neoliberale politiek ten aanzien van de economische ideologie in 

de westerse landen, dat overheidsingrijpen wilde beperken. New Public Management werd als een 

instrument gezien om deze ideologie te implementeren (van den Brink, 2009, p.79). De basis voor 

deze stroming wordt gevormd door de drie E’s: “efficiency, effectiveness and economy”. De overheid 

werd steeds meer gezien als een bedrijf en er werd in termen van producten en klanten gedacht. 

Sterk projectleiderschap om doelen te behalen is daarbij belangrijk (Teisman e.a., 2009, pp.32-35; 

Osborn, 2006; Fatemi & Behmanesh, 2012). De overheid is echter geen bedrijf en dient 

maatschappelijk belangen te behartigen. Ondanks de twijfels over deze manier van werken, streefde 

en nog steeds streeft Rijkswaterstaat dit beleid na (Rijkswaterstaat, 2014b). Rijkswaterstaat werkt 

daarom samen met andere partijen (overheden en niet-overheden) aan projecten. Deze partijen 

houden zich onder andere bezig met het (technisch) ontwerp, de aanleg en het beheer en 

onderhoud van de projecten (Busscher e.a., 2011, p.10). Rijkswaterstaat bevindt zich in dit verband 

in een netwerk van verschillende actoren.  
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4.3 Q-teams en Rijkswaterstaat 
 

Vanuit de netwerkgedachte kan verklaard worden waarom ruimtelijke kwaliteit binnen projecten 

een doelstelling is. In een netwerk van verschillende actoren met verschillende belangen kan 

ruimtelijke kwaliteit dienen om dergelijk belangen tijdens het project te borgen. Vanuit de 

postmoderne gedachte bezien streeft echter iedere actor zijn of haar idee van ruimtelijke kwaliteit 

na. Rijkswaterstaat is vanuit een netwerkperspectief bekeken niet de enige partij die de ruimtelijke 

kwaliteit kan en wil borgen. Q-teams ontstaan mogelijk vanuit deze gedachte om het doel 

ruimtelijke kwaliteit - waarin verschillende belangen en verschillende gedachten over de 

ruimtelijke kwaliteit worden samengebracht - te realiseren.  

 

4.3.1 Q-teams: geschiedenis 
Een Q-team is geen nieuw fenomeen. Het begrip (ruimtelijk) kwaliteitsteam dook voor het eerst in 

de jaren ’90 op toen de Rotterdamse Kop van Zuid werd ontwikkeld. De toenmalige directeur van de 

Dienst Stadsontwikkeling, Riek Bakker, besloot dat er een adviesraad moest komen die 

gezaghebbend, onafhankelijk, strategisch, integraal en internationaal georiënteerd zou zijn. Bakker 

vond de welstandscommissie voor deze complexe opgave niet voldoende geschikt vanwege haar 

lokale karakter (Beek, 2013). In 2008 gaf minister Cramer van Volkshuisvesting Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (Bergvelt & van ’t Klooster, 2008) aan dat er destijds snel besluiten 

genomen moesten worden betreffende de functie van een Q-team. Duidelijk voor haar was in ieder 

geval dat een Q-team in een vroeg stadium van het proces “positieve impulsen” moest gaan geven. 

Sindsdien is er nog geen besluit genomen en is de werking, positie en samenstelling van een Q-team 

nog steeds onduidelijk (Van Assen & Van Campen, 2014). In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op wie de 

opdrachtgever van Q-teams zijn, hoe Q-teams er uit zien en wat Q-teams doen, zodat meer inzicht 

over de werking en samenstelling wordt gegeven. In de volgende paragraaf wordt ingegaan over het 

verschil tussen Q-teams en andere adviesorganen inzake ruimtelijke kwaliteit. 

 

4.3.2 Q-teams en overige ruimtelijke kwaliteit adviseurs 
Q-teams worden op verschillende schaalniveaus en voor verschillende ruimtelijke opgaven ingezet. 

Naast Q-teams bestaan er tevens andere adviesorganen die de ruimtelijke kwaliteit op rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk niveau moeten borgen. In een overzicht wordt duidelijkheid gegeven 

waarom Q-teams naast de reeds bestaande organen ontstaan zijn (zie tevens tabel 4.1).  

 

Tabel 4.1: verschillende ruimtelijke adviesorganen  

Schaalniveau Adviesorgaan Sectoraal/integraal Type advies 

Rijk College van Rijksadviseurs Integraal (On)gevraagd advies 

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur Integraal (On)gevraagd advies 

Provinciaal  Provinciale adviseurs Sectoraal/integraal (On)gevraagd advies 

Gemeentelijk Welstandscommissie / Stadsbouwmeester Sectoraal Gevraagd advies 

Monumentencommissie Sectoraal (On)gevraagd advies 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Integraal (On)gevraagd advies 

Meerdere 

schaalniveaus 

Ruimtelijke kwaliteitsteams  

(Q-teams) 

Integraal (On)gevraagd advies 

Bron: Eigen werk 
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Rijksniveau 

Op het Rijksniveau wordt door het College van Rijksadviseurs en door de Raad voor de 

Leefomgeving en Infrastructuur advies gegeven aan diverse ministeries. 

 

College van Rijksadviseurs 

Het college van Rijksadviseurs bestaat uit een Rijksbouwmeester en uit twee Rijksadviseurs. De 

Rijksbouwmeester is de eerste adviseur van de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst en 

bevordert en bewaakt de architectuurkwaliteit en de projectmatige stedenbouwkundige inpassing 

in Nederland (Rijksoverheid, 2014b). Tot in de jaren vijftig hielden Rijksbouwmeesters, zoals de 

naam al aangeeft, zich bezig met het ontwerpen van gebouwen voor het Rijk. Vanaf de jaren zestig 

ging de Rijksbouwmeester zich steeds meer bezighouden met beleid in plaats van met 

bouwwerkzaamheden. De rol verschoof van ontwerper naar stimulator en adviseur (Van Campen, 

2013, pp. 54-55).  

 

Uiteindelijk kreeg de Rijksbouwmeester twee collega’s naast zich die het College van Rijksadviseurs 

vormden. De Rijksbouwmeester valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De Rijksadviseur voor Landschap en Water valt onder verantwoordelijkheid 

van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad is 

gekoppeld aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het college zorgt voor het aansturing en 

stimulering van onderzoek en ontwerp, de borging van ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van 

de Rijksoverheidsrol als opdrachtgever (Rijksoverheid, 2014c; Van Campen, 2013, p. 55).  

 

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is het strategische adviescollege voor de regering 

van de volledige, fysieke leefomgeving. De Raad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd 

advies over de (duurzame) ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur (Van Campen, 2013, 

p.57; Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 2014).  

 

Provinciaal niveau 

Op provinciaal niveau wordt door de provinciale adviseur advies over de ruimtelijke kwaliteit 

gegeven.  

 

Provinciale adviseurs 

Provinciale adviseurs geven advies over de kansen voor verbetering en het behoud van de 

ruimtelijke kwaliteit binnen de betreffende provincie. Naast het provinciaal bestuur kan een 

provinciaal adviseur advies geven aan gemeenten, Rijkswaterstaat, initiatiefnemers van grote 

ontwikkelingsprojecten binnen de provincie (Provincie Utrecht, 2013). Volgens Lörzing (2010, pp. 

5-9) bestaan er echter grote verschillen over de invulling van de rol van de verschillende provinciale 

adviseurs. Deze verschillen zijn te vinden in de “vorm en inhoud van de adviezen; de verhoudingen 

tussen de provincie, gemeenten en andere instanties; de positie van de adviseur; de omvang, de 

samenstelling en het budget van de advieseenheid” (Lörzing, 2010, p. 5). Over de onderwerpen van 

advisering bestaat weinig verschil tussen de provincies. Ook over de mogelijkheid tot ongevraagd 

advies bestaat weinig verschil aan inzicht. Bij de meeste provincies is ongevraagd advies mogelijk, 

maar niet noodzakelijk of een belangrijk onderdeel van het totale besluitvormingsproces (Lörzing, 

2010, p.8).  
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Gemeentelijk niveau 

Op gemeentelijk niveau wordt er door verschillende organen advies gegeven over kwaliteit van de 

omgeving, maar dan gericht op een specifieke discipline, zoals de monumentencommissie of de 

welstandscommissie voor de gebouwen. 

Welstandscommissie / Stadsbouwmeester 

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die aan de burgemeester en wethouders 

advies uitbrengt over het uiterlijk en/of de plaatsing van bouwwerken en of deze in strijd is met de 

eisen van welstand. De stadsbouwmeester geeft tevens onafhankelijk advies over dezelfde 

onderwerpen als een welstandscommissie (Van Campen, 2013, p.60). Met onder andere de komst 

van de nieuwe omgevingswet en de woningwet waarin vermeld staat dat burgers en ondernemers 

meer verantwoordelijkheden krijgen en daarmee ook meer vrijheid, staat de positie van adviseurs 

ten behoeve van de welstand steeds meer onder druk. Verder is met de komst van de nieuwe 

omgevingswet het aanstellen van een welstandscommissie niet meer verplicht (Rijksoverheid, 

2014a; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012). In sommige Nederlandse steden vervangt de 

stadsbouwmeester de welstandscommissie. In andere steden werkt een stadsbouwmeester naast 

een welstandscommissie. De stadsbouwmeester functioneert dan als adviseur over ruimtelijke 

strategieën en oplossingen en niet als toetser, zoals een welstandscommissie (Liberale Media, 

2012).  

 

Monumentencommissie 

Gemeenten met één of meer rijksmonumenten moeten volgens de Monumentenwet over een 

Monumentencommissie beschikken. Een Monumentencommissie geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over de toepassing van de 

Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het 

monumentenbeleid (Van Campen, 2013, p.61). 

 

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

In plaats van welstandscommissies en monumentencommissies ontstaan er steeds vaker bredere 

adviescommissies voor de ruimtelijke kwaliteit. Naast welstands- en monumentenadviezen geven 

adviescommissies ook adviezen over ruimtelijk beleid, erfgoed en de openbare ruimte en 

participeren vaak al eerder in het planvormingsproces dan de andere gemeentelijk adviesorganen 

die vaak pas aan het einde van het proces in beeld komen (Gemeente Gouda, 2014; Gemeente 

Wageningen, 2014; Van Campen, 2013, p.62). 

 

Meerdere overheidslagen 

De aangegeven adviesorganen zijn werkzaam op een verschillende institutionele niveaus. Q-teams 

geven advies vanuit verschillende overheidslagen en vanuit verschillende disciplines (integraal). In 

de volgende paragraaf wordt daar meer op ingegaan.  

 

Q-teams (Ruimtelijke kwaliteitsteams) 

Van Assen en Van Campen (2013, p.12) definiëren ruimtelijke kwaliteitsteams als “een 

multidisciplinair team van meerdere deskundigen dat adviseert over ruimtelijke opgaven.” In en 

met een kwaliteitsteam kunnen “visie, vakmanschap en daadkracht” elkaar ontmoeten; daardoor 

ontstaat ruimtelijke kwaliteit (Van Campen, 2013, p.39). Het streven naar ruimtelijke kwaliteit loopt 

meestal vast door (te veel) regelgeving. Met de komst van de nieuwe omgevingswet wordt deze 

beperking meer weggenomen. Lokale overheden worden genoodzaakt zich hieraan aan te passen. 

Door de bewegingsvrijheid die ruimtelijke kwaliteitsteams krijgen, kunnen zij zich aanpassen aan 
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de ruimtelijke opgave en context (Van Campen, 2013, p.39). In de volgende paragraaf worden 

ruimtelijk kwaliteitsteams uitgebreid beschreven. 

 

Volgens Koppenjan e.a. (2007, pp. 210-211; zie tevens 2.4) komt beleid verticaal tot stand, maar 

wordt het uitgevoerd in een horizontale omgeving. De adviesorganen werkzaam op een zeker 

institutioneel niveau schakelen vrijwel niet tussen andere overheidsniveaus. In reactie daarop zijn 

Q-teams ontstaan. Doordat deze teams zowel multidisciplinair als bij diverse overheidslagen advies 

geven kan een Q-team goed binnen een netwerk van verschillende partijen werken. Hierdoor kan 

meer draagvlak voor plannen gecreëerd worden.  

 

 

4.4 De werking en samenstelling van een Q-team 
 

Zoals tevens in paragraaf 4.3.1 is beschreven bestaat er nog veel onduidelijkheid over de werking en 

de samenstelling van Q-teams. Deze paragraaf gaat dieper in op het fenomeen Q-teams.  

 

4.4.1 Opdrachtgevers  
Wanneer een Q-team betrokken is bij een Rijkswaterstaatproject, hoeft dit niet te betekenen dat 

Rijkswaterstaat de opdrachtgever van het Q-team is. Een marktpartij of andere overheid, zoals een 

gemeente, zou dit ook kunnen zijn. Uit onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) blijkt dat 

overheden in het algemeen wel de belangrijkste opdrachtgever voor Q-teams zijn. Gemeenten 

vormen hierbij de meerderheid (46%). Het Rijk vervult in 2% van de gevallen de opdrachtgeversrol 

van de Q-teams. Van 17% van de Q-teams is een publiek-private samenwerkingsverband de 

opdrachtgever en 3% van de Q-teams heeft een private partij als opdrachtgever. Opvallend is dit 

lage percentage bij private partijen als opdrachtgever, aangezien het speelveld van de ruimtelijke 

ontwikkeling is veranderd en nog steeds verandert. De overheid maakt onderdeel uit van een 

netwerk van verschillende partijen en is tegenwoordig niet degene die alle projecten betaalt en 

bepaalt. Private partijen hebben en krijgen steeds meer een stem tijdens het planningsproces. Aan 

de andere kant zijn de huidige verhoudingsgetallen begrijpelijk. Ruimtelijke kwaliteit is een 

algemeen belang en wordt daarom tot de publieke verantwoordelijkheden gerekend. Het is de 

wettelijke zorgplicht van een overheid, terwijl private partijen alleen de zorg voor eigen 

investeringen en bezittingen hebben (Van Campen, 2013).  

 

4.4.2 Samenstelling Q-teams 
In veel beleidsvelden bestaan tevens adviesorganen die een bepaald beleid proberen te stimuleren. 

Aanjaagteams werden bijvoorbeeld vanaf 2004 ingezet om woningbouwprojecten te stimuleren en 

te faciliteren (Gedeputeerde Staten van Utrecht, 2006; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

2011), maar ook om leegstaande kantoren her te gebruiken (Han Hameeteman architectuur, 2011). 

In de zorg bestaan kwaliteitsteams om advies te geven, maar ook voor kwaliteitsbewaking van de 

zorg (Van de Sanden e.a., 2012). In het onderwijs zijn kwaliteitsteams actief om bijvoorbeeld de 

sociale veiligheid te verbeteren (Wineke & Messing, 2010). Omdat naar de werking van Q-teams tot 

op heden slechts één landelijk onderzoek is uitgevoerd (‘Ruimtelijke kwaliteitsteams en hun Q-

factor’ door Van Assen & Van Campen, 2014), zal in dit hoofdstuk ook naar andere soortgelijke 

teams gekeken worden, zoals aanjaagteams in de woningbouw. De provincie Noord-Holland heeft 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze teams. Mogelijk kunnen bepaalde richtlijnen van 

vergelijkbare adviesorganen als voorbeeld dienen voor Q-teams binnen het ruimtelijke werkveld.  
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Volgens Van Assen & Van Campen (2014) worden Q-teams integraal samengesteld. Dit betekent dat 

niet alleen ruimtelijke vakgebieden worden vertegenwoordigd, maar ook bijvoorbeeld sociologie, 

ecologie, waterhuishouding en planeconomie onderdeel kunnen uitmaken van een Q-team. Een 

integraal karakter is belangrijk, omdat hiermee meer draagvlak gecreëerd kan worden binnen 

complexe ruimtelijke vraagstukken. Of een Q-team daadwerkelijk voor draagvlak zorgt, zal tijdens 

dit onderzoek moeten blijken. Bij opgaven zoals bij bijvoorbeeld de aanjaagteams voor huisvesting 

van arbeidsmigranten is de ‘iron triangle’ – een samenwerking tussen politiek, ambtenarij en 

bedrijfsleven - samenstelling voldoende (Expertisecentrum flexwonen voor arbeidsmigranten, 

2012). Bij ruimtelijke complexe opgaven is dat niet het geval. Er worden dan meer deskundigen 

betrokken, zoals in het geval van Q-teams.  

 

Onafhankelijkheid 

Riek Bakker stelde in de jaren ‘90 bij de Kop van Zuid (Rotterdam) de richtlijn op dat 

onafhankelijkheid van het kwaliteitsteam belangrijk is. Tevens bij aanjaagteams in de woningbouw 

is onafhankelijkheid belangrijk om succesvol te kunnen opereren. Hierdoor wordt namelijk bij alle 

betrokken partijen sneller vertrouwen gecreëerd en wordt onduidelijkheid op verschillende niveaus 

voorkomen (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 2011, p.9).  

 

Volgens Middelkoop (2013, p.2) kan de onafhankelijkheid van Q-teams in twee elementen 

onderverdeeld worden, namelijk: 

“1. De leden moeten bereid en in staat zijn om vrij en ongebonden te denken en te spreken.” 

“2. Bestuurders moeten een advies naast zich neer kunnen leggen.” 

 

Van Assen & Van Campen (2014) zijn het eens met de hierboven benoemde elementen over 

onafhankelijkheid. Echter, Q-teams werken vaak via een door de opdrachtgever vastgesteld beleids- 

of beoordelingskader. Dit zijn bestuurlijk vastgestelde documenten met bijvoorbeeld visies, 

ambities, randvoorwaarden en/of aandachtspunten. Daarnaast worden Q-teams meestal betaald 

door degene die een Q-team aanstelt, de opdrachtgever (Van Campen, 2013, p.46). Teams zijn 

daardoor niet per definitie onafhankelijk in hun advisering. Daarom kan afgevraagd worden of een 

Q-team daadwerkelijk onafhankelijk kan zijn en of het wenselijk is.  

 

Daarnaast zou de achtergrond van een Q-teamlid tot gevolg kunnen hebben dat door betrokkenen 

een bepaald belang wordt nagestreefd. De onafhankelijke positie van een Q-team kan dan vanwege 

belangenverstrengeling ter discussie worden gesteld. Van Assen & Van Campen (2014, p.15) vinden 

dat een Q-team onafhankelijk is wanneer een lid niet in dienst is bij de opdrachtgever(s) van het Q-

team, geen belang heeft bij het project en er geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor hoeft te 

dragen. 

 

Er zijn volgens Van Assen & Van Campen (2014) drie Q-team varianten te onderscheiden: 

 Intern Q-team: het team bestaat alleen uit niet-onafhankelijke leden.  

 Gemengd Q-team: het team bestaat uit een mengvorm van niet-onafhankelijke en 

onafhankelijke leden.  

 Extern Q-team: het team bestaat volledig uit onafhankelijke leden. 

 

Gezaghebbend 

De adviezen van de Q-teams bezitten vaak geen juridische of beleidsmatige status om de ruimtelijke 

kwaliteit af te dwingen. Ze moeten het hebben van hun gezag. Gezag ontstaat onder andere door de 
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overtuigingskracht en door de positie, deskundigheid en ervaring van een Q-team (Van Assen & Van 

Campen, 2014; De Wit, 2013; Van Campen; 2013).  

  

Overtuigingskracht 

In de archiefsector worden aanjaagteams ingezet om veranderende en innovatieprocessen binnen 

de sector te stimuleren en te faciliteren, zoals digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. 

Aanjaagteams moeten bestuurders “warm maken voor het programma” (Programmabureau Archief 

2020, 2013, p.28). Ook Q-teams moeten inzetten op het stimuleren van een bepaald beleid. In dit 

geval is dat de borging van ruimtelijke kwaliteit in Rijkswaterstaatprojecten. Het stimuleren is voor 

een groot deel afhankelijk van de overtuigingskracht van een Q-team. Procesgevoeligheid, 

communicatievaardigheid, verbindingsvermogen en inlevingsvermogen in rollen en onderlinge 

verhoudingen zijn belangrijke onderdelen van de overtuigingskracht van een Q-team (Van Assen & 

Van Campen, 2014, p.18). 

 

Positie, deskundigheid en ervaring 

In de zorg vindt regelmatig een intercollegiaal consult plaats. Dit betekent dat een andere arts 

(vanwege zijn/haar expertise) op verzoek van de behandelende arts wordt gevraagd om te 

adviseren over de diagnostisering en behandeling van een patiënt (DBC Onderhoud, 2014). De 

werking van Q-team is in principe hetzelfde. Wil een Q-team gezag uitstralen, dan is naast zijn 

overtuigingskracht, tevens de positie binnen de vakgemeenschap, deskundigheid en ervaring van de 

leden belangrijk. Dit betekent dat de teamleden minstens op vakinhoudelijk gebied gelijk moeten 

staan met de ontwerpers en de realisatoren van de plannen (Van Campen, 2013, pp.43-44). 

 

Volgens De Wit (2013) kan het pleiten voor onafhankelijke en gezaghebbende advisering ook 

nadelig zijn. De Wit stelt dat dit een ouderwetse benadering is. Het is achterhaald dat de expert alles 

weet, de opdrachtgever de besluiten neemt en andere belanghebbenden ondeskundig zijn en alleen 

maar tegenwerken. Vanuit het netwerkperspectief is deze gedachte te onderschrijven. Door het 

opbouwen van relaties buiten je ‘cliques’ krijg je nieuwe en andere informatie dan wanneer je enkel 

uitgaat van eigen expertise. De Wit pleit daarom voor een discussie tussen opdrachtgever, experts 

en belanghebbenden, zodat betere resultaten behaald kunnen worden. Tijdens dit onderzoek wordt 

daarom gekeken hoe Q-teams met andere actoren samenwerken om te achterhalen of er 

daadwerkelijk betere resultaten behaald worden en of Q-teams daar een invloed op hebben. 

 

4.4.3 Werking Q-teams  
Q-teams adviseren zowel gevraagd als ongevraagd over de ruimtelijke kwaliteit. Het doel van Q-

teams is om het borgen van ruimtelijke kwaliteit te stimuleren. Uit het onderzoek van Van Assen & 

Van Campen (2014, p. 72; figuur 4.1) blijkt dat een groot deel van de Q-teams plannen beoordeelt. 

Vooral teams die alleen gevraagd advies geven, zijn van beoordelende aard. Regelmatig gaat dit zelfs 

gepaard met een welstandstoets. Voor het vergroten van de kennis binnen de organisatie vindt 

slechts 1% dat dit het doel van een Q-team is.  
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Figuur 4.1: Aard Advisering Q-teams 

  
Bron: Van Campen & Van Assen, 2014, p. 72. 

 

Verschil welstandscommissie 

Een welstandscommissie beperkt haar adviezen alleen tot een beoordeling. De adviezen van een Q-

team richten zich op de beoordelende kant. Desondanks zijn de adviezen ook gericht op de 

ontwikkeling en begeleiding van processen (Van Campen, 2013, p.65).  

 

 

4.5 Conclusie 
 

Dit hoofdstuk ging in op de deelvragen Welke invloed heeft de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat 

op het gevoerde beleid? en Wat zijn Q-teams en wat doen ze? Om deze vragen te beantwoorden is een 

beeld van de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat en van de Q-teams geschetst.  

 

De manier waarop Rijkswaterstaat zich als organisatie de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld, 

heeft zeker invloed op haar manier van werken en op de implementatie van beleid. Van een 

civieltechnische organisatie, waar Rijkswaterstaat als een groot en machtig overheidsorgaan werd 

gezien, is Rijkswaterstaat veranderd naar een organisatie die samen met andere partijen zo effectief, 

economisch en efficiënt mogelijk projecten realiseert. In een netwerk van verschillende actoren met 

verschillende belangen kan ruimtelijke kwaliteit als hulpmiddel dienen om verschillende belangen 

tijdens het project te borgen (zie tevens hoofdstuk drie).  

 

Aanstelling van Q-teams kan helpen bij borging van verschillende percepties over ruimtelijke 

kwaliteit. Op de vraag wat Q-teams zijn zal de definitie van Van Assen en Van Campen (2014, p.12) 

worden gehanteerd: [een Q-team is] “een multidisciplinair team van meerdere deskundigen dat 

adviseert over ruimtelijke opgaven.” Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is het 

belangrijk om te achterhalen welke type Q-teams er bestaan. Zoals eerder gesteld valt er 

onderscheid te maken tussen een intern Q-team, een gemengd Q-team en een extern Q-team. Het 

type Q-team heeft invloed op de positionering van een Q-team in een netwerk van actoren. In de 

meeste gevallen wordt de opdracht voor het aanstellen van een Q-team gegeven door een overheid. 

Dit kan een gemeente of provincie zijn, maar ook Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt de invloed van 
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een Q-team vooral bepaald door het gezag dat het team heeft, omdat een Q-team geen juridische of 

beleidsmatige status heeft om ruimtelijke kwaliteit af te dwingen. Gezag ontstaat door de 

overtuigingskracht en door de status, deskundigheid en ervaring van een Q-team respectievelijk de 

deelnemende leden. De adviezen van een Q-team kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden 

gegeven. Er bestaat echter een verschil in het type advisering: deze kan beoordelend zijn, maar ook 

stimulerend of begeleidend. Dat heeft mogelijk uiteindelijk effect op de invloed van een Q-team. De 

perceptie van de actor over de invloed en het effect ervan, is verder bepalend voor de 

daadwerkelijke invloed van een advies.  
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5. Methodologie  
 
5.1 Inleiding 
 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de theoretische en wetenschappelijke inzichten uit de vorige 

hoofdstukken meetbaar gemaakt kunnen worden, zodat empirisch onderzoek mogelijk is. Het 

empirische gedeelte focust zich op de invloed op de ruimtelijke kwaliteit van Q-teams waar het gaat 

over proces en inhoudelijke plannen van verkenningsfase tot en met de uitvoering tijdens 

Rijkswaterstaatprojecten.  

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen zijn genomen en waarom om tot de 

beantwoording van de centrale vraag - In hoeverre hebben Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten 

invloed op de borging van ruimtelijke kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot en met de uitvoering? - te 

komen.  

 

Allereerst zal in paragraaf twee het conceptueel model van dit onderzoek beschreven worden. 

Vervolgens wordt in paragraaf drie de onderzoeksmethode beschreven waarin het 

onderzoeksontwerp, de onderzoeksstrategie, de manier waarop de empirische data verzameld is en 

de manier waarop deze data geanalyseerd wordt aan bod komen. In paragraaf vier wordt de 

kwaliteit van dit onderzoek onderbouwt. De operationalisering van de concepten uit het 

conceptuele model worden in paragraaf vijf beschreven. Tot slot wordt in paragraaf zes dit 

hoofdstuk kort samengevat. 

 

 

5.2 Conceptueel model 
 

Om de geformuleerde centrale vraag te kunnen beantwoorden is in de voorgaande hoofdstukken 

een theoretisch kader uitgewerkt. In hoofdstuk twee ging de aandacht uit naar hoe en vanuit welk 

perspectief naar Q-teams tijdens dit onderzoek gekeken wordt, namelijk een netwerkperspectief. In 

hoofdstuk drie is in het kort de organisatie Rijkswaterstaat beschreven, aangezien het tijdens dit 

onderzoek over Q-teams bij Rijkswaterstaat gaat. Vervolgens is in hetzelfde hoofdstuk duidelijk 

geworden dat Q-teams een multidisciplinair team zijn van meerdere deskundigen dat adviseert over 

ruimtelijke opgaven en dat ze tijdens ruimtelijke projecten de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk 

moeten borgen. Het in de inleiding weergegeven schematische weergave van het onderzoek kan met 

de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken verder uitgewerkt worden. Dit model kan daarmee 

dienen als onderzoekskader zodat de invloed van Q-teams tijdens Rijkswaterstaatprojecten te 

beoordelen is (figuur 5.1).  
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Figuur 5.1: Conceptueel Model 

 
Bron: Eigen werk 

 
Binnen het conceptueel model zijn de deelvragen uit de inleiding (paragraaf 1.5) aangegeven met 

cijfers. Deze zijn als volgt: 

 

1. Hoe past de netwerktheorie binnen de discussie over Q-teams?  

2. Wat is ruimtelijke kwaliteit? 

3. Welke invloed heeft de organisatiecultuur van Rijkswaterstaat op het gevoerde beleid? 

4. Wat zijn Q-teams en wat doen ze? 

5. Wanneer worden Q-teams betrokken bij het proces van Rijkswaterstaatprojecten? 

6. Hoe positioneert een Q-team zich binnen een netwerk? 

7. Welke invloed heeft een Q-team op het proces? 

8. Welke invloed heeft een Q-team op de inhoudelijke plannen?  

 

Rijkswaterstaatcontext 

Aangezien het in dit onderzoek over Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten gaat, is de 

Rijkswaterstaatcontext van toepassing om resultaten later in dit onderzoek te kunnen duiden en 

verklaren. De organisatiecultuur en het daaruit voortkomende algemeen gevoerde beleid van 

Rijkswaterstaat zorgt voor de context waarin dit onderzoek plaatsvindt. Beslissingen binnen 

infrastructurele projecten worden mede gemaakt op basis van het gevoerde organisatiebeleid, maar 

ook op basis van persoonlijke voorkeuren. Vanuit de technische en hiërarchische achtergrond van 

Rijkswaterstaat streeft de organisatie naar een zo economisch, transparant, efficiënt en effectief 
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mogelijk beleid (Rijkswaterstaat, 2014b). Om dit te behalen werkt Rijkswaterstaat samen met 

andere overheden en niet-overheden aan infrastructurele projecten (zie paragraaf 3.2). Hierbij 

bevindt zij zich in een netwerk van verschillende actoren.  

 

Netwerkanalyse 

Om de mate van invloed van Q-teams te meten, is tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van een 

netwerkanalyse. Hierdoor kunnen posities binnen een netwerk van actoren geanalyseerd worden. 

De positionering bepaalt de invloed die een Q-team heeft op de inhoudelijke plannen en het totale 

proces (Sparrowe & Liden, 2005; Scott, 2012). De invloed is echter ook afhankelijk van de perceptie 

van de betrokken actoren ten aanzien van de projecten. Het Q-team kan zelf het idee hebben dat zij 

veel invloed uitoefenen terwijl de projectmanager, die te maken krijgt met de adviezen van het Q-

team, niks met de adviezen kan of wil doen. De projectmanager zal dan de indruk hebben dat het Q-

team geen invloed uitoefent, ook al zouden ze dat nog zo graag willen respectievelijk denken ze het 

zelf van wel.  

 

 

5.3 Onderzoeksmethode 
 

In deze paragraaf worden het onderzoeksontwerp, de onderzoeksstrategie, de wijze van empirische 

data verzamelen en de manier waarop deze data geanalyseerd worden, beschreven.  

 

5.3.1 Onderzoeksstrategie  
Het empirische deel van deze thesis bestaat uit vergelijking van verschillende Q-teams betrokken bij 

verschillende Rijkswaterstaatprojecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de netwerkbenadering, 

om te achterhalen wat de invloed van Q-teams op het proces en op de inhoudelijke plannen is. De 

mate van invloed is veelal afhankelijk van de percepties van verschillende actoren. Het is belangrijk 

om de wereld van de betrokken actoren binnen een netwerk te begrijpen, zodat afzonderlijke 

ideeën beter te begrijpen zijn. Menselijk gedachten zijn namelijk subjectief, irrationeel, complex en 

soms tegenstrijdig (Clifford e.a., 2010, p.5). Kwalitatief onderzoek is uiterst geschikt om gedragingen 

en belangen van mensen te beschrijven en te verklaren en daarom de beste keuzemethode voor dit 

onderzoek (Boeije e.a., 2009, p.254).  

 

5.3.2 Onderzoeksontwerp 
Tijdens dit onderzoek is het doel om Q-teams en de invloed ervan te analyseren en te begrijpen. 

Geen enkel Q-team is hetzelfde. Per project wordt een ander Q-team ingezet. Het doel van elk Q-

team is hetzelfde, namelijk het borgen van de ruimtelijke kwaliteit. De context waarin een Q-team 

werkt is per project echter verschillend. De Q-teams worden daarom in dit onderzoek als cases 

gezien, omdat ze allemaal uniek zijn in samenstelling, maar ook vanwege de verschillende 

contexten. Door middel van een casestudie zijn ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen te beantwoorden, zodat 

contextuele omstandigheden te beschrijven zijn. Q-teams kunnen hierbij beschouwd worden als 

interessante voorbeelden van een praktijkstudie (Bryman, 2012, pp. 66-75; Yin, 2003 in Baxter & 

Jack, 2008).  

 

Flyvbjerg (2006) geeft aan dat er in de sociale wetenschappen geen context-onafhankelijke kennis 

bestaat zoals in de natuurwetenschappen. Daarom zijn casestudies vaak geschikt om sociaal 

wetenschappelijk onderzoek te doen. De cases die zijn gekozen komen voort uit een lijst 
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geïnventariseerd bij het Expertteam Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving Rijkswaterstaat, Van Assen 

& Van Campen (2014) en het College van Rijksadviseurs (2014). Dit zijn Q-teams die werkzaam zijn 

bij Rijkswaterstaatprojecten (bijlage B). 

 

Uit deze lijst zijn de projecten gekozen die zich reeds in de (voorbereidende) uitvoeringsfase 

bevinden. Hierdoor kan teruggekeken worden hoe het proces verlopen is en welke invloed Q-teams 

tot nu toe hebben gehad op het proces en op de inhoudelijke plannen met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit. Er wordt daarnaast een evaluatie uitgevoerd naar de werking van Q-teams en 

daarbij zijn mogelijke aanbevelingen gedaan worden voor andere Q-teams of voor toekomstige Q-

teams en voor opdrachtgevers van Q-teams. De volgende cases worden in dit onderzoek uitgewerkt: 

- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen;  

- Haak om Leeuwarden N31;  

- Zuidasdok;  

- Meinerswijk (project onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier). 

 

Project Meinerswijk in Arnhem maakt onderdeel uit van het landelijk programma Ruimte voor de 

Rivier. De keuze voor dit specifieke project binnen het programma is gebaseerd op praktische 

gronden. Het programma bestaat uit 34 maatregelen en dit is praktisch onhaalbaar om allemaal te 

onderzoeken. Voor dit onderzoek bestond de mogelijkheid om bij een uitvoeringsbezoek van het 

project Meinerswijk aanwezig te zijn. Het Q-team bracht tijdens dit bezoek tevens een advies uit 

over de naar hun mening te behalen ruimtelijk kwaliteit. Het project kan gezien worden als een 

standaard Rijkswaterstaatproject, dat onder de vlag van Ruimte voor de Rivier werkt. Doordat 

Meinerswijk een project is, kan deze toch vergeleken worden met de andere projecten. Hierdoor kan 

er een algemeen beeld van Q-teams geschetst worden.  

 

De kritiek die vaak op casestudies wordt gegeven is dat ze vaak gedetailleerde informatie geven, 

maar dat een casestudie vanwege de uniekheid niet te generaliseren is (Clifford e.a., 2010, p.225). 

Echter, door de hiervoor beschreven Q-teams met elkaar te vergelijken en daardoor verschillen en 

overeenkomsten te inventariseren, kunnen toch algemeenheden gevonden worden over de invloed 

van Q-teams. Ook in onderzoeken van andere disciplines wordt vaker gebruik gemaakt van een 

multiple casestudie om te generaliseren. Freeman e.a. (2000) hebben bijvoorbeeld onderzoek 

gedaan naar het ontwikkelen van factoren voor gezondheidsteams die samenwerking in de praktijk 

kunnen stimuleren. Daarvoor hebben ze meerdere teams onderzocht, zodat er naast specifieke 

kenmerken, ook algemene kenmerken over teams geformuleerd konden worden. In dit onderzoek 

zullen ook meerdere teams (cases) door middel van een analyseschema (bijlage E) met elkaar 

vergeleken worden, zodat er verschillen en overeenkomsten gevonden kunnen worden tussen de 

verschillende Q-teams (Bryman, 2012). De overeenkomsten kunnen leiden tot een generalistisch 

beeld van Q-teams. Aanbevelingen kunnen op basis van deze overeenkomsten gedaan worden. Het 

is daarnaast belangrijk om de context in gedachten te houden. Verschillen tussen Q-teams kunnen 

mogelijk verklaart worden vanwege de context. Volgens Flyvbjerg (2006, p. 224) is 

contextafhankelijke kennis zelfs waardevoller, dan contextonafhankelijke kennis. Flyvbjerg geeft 

aan dat wanneer er gesproken wordt over menselijke zaken er geen sprake kan zijn van 

generaliserende theorieën. Een casestudie kan goed als aanvulling of alternatief dienen om te 

generaliseren, maar volgens Flyvbjerg (2006, p. 228) is generalisatie een overgewaardeerde bron 

van wetenschappelijke ontwikkeling, terwijl de kracht van het voorbeeld wordt onderschat. 

Daarnaast benadrukt Flyvbjerg (2006, p. 225) dat er talloze voorbeelden zijn van onderzoeken 

waarbij een casestudie leidde tot generalisatie. 

 



41 

 

5.3.3 Dataverzameling 
De gekozen en te gebruiken dataverzameling is afhankelijk van de onderzoeksvraag, de 

onderzoeksstrategie en het onderzoeksontwerp. Doordat in dit onderzoek een kwalitatieve 

onderzoeksstrategie en een multiple casestudie gebruikt worden, zullen drie verschillende 

manieren worden gebruikt om data te verzamelen. Namelijk verkennende sessies, een 

inhoudsanalyse en semigestructureerde interviews.  

 

Verkennende sessies 

Aangezien Q-teams in de context waarin ze werken nieuw en uniek zijn, is tijdens dit onderzoek 

gebruikt gemaakt van verkennende sessies om bekend te raken met deze adviescommissies. 

Voorbeelden van deze sessies zijn het bijwonen van vergaderingen van het Q-team Ruimte voor de 

Rivier (project Meinerswijk) en het Q-team Haak om Leeuwarden N31 waarin adviezen aan de 

projectteams werden gegeven. Daarnaast is een presentatie van de onderzoekers Van Assen en Van 

Campen over Q-teams in Nederland bijgewoond tijdens de ruimtelijke kwaliteitsdag in Dordrecht. 

Verder zijn verkennende gesprekken gehouden met beide onderzoekers en met diverse 

werknemers van Rijkswaterstaat die in het werkveld te maken hebben met Q-teams. De 

verkennende sessies spelen slechts een kleine rol in de dataverzameling, desondanks zijn ze nuttig 

geweest om bekend te raken met de onderzoekscontext.  

 

Inhoudsanalyse 

Door middel van een inhoudsanalyse zijn beleid en andere gerelateerde documenten geanalyseerd 

(Hoesel e.a., 2005, p.43). In dit onderzoek is de inhoudsanalyse voornamelijk gebruikt om 

achtergrondinformatie te verkrijgen met betrekking tot de verschillende projecten die onderzocht 

worden. Daarnaast zijn documenten van Rijkswaterstaat geanalyseerd om ruimtelijke kwaliteit 

vanuit een rijkswaterstaatperspectief te operationaliseren (bijlage A).  

 

Semigestructureerde interviews 

De uitwerking van de cases vindt plaats door middel van semigestructureerde interviews. 

Aangezien uitgegaan wordt van een postmoderne gedachte, waarbij het belangrijk is om te 

achterhalen wat de kennis en gedachte van de geïnterviewde is, wordt het gebruik van 

semigestructureerde interviews als de belangrijkste methode beschouwd om antwoord op de 

onderzoeksvraag te krijgen (Brymann, 2012). Tijdens dit onderzoek is de invloed van Q-teams op 

het proces en op de inhoudelijke plannen over ruimtelijke kwaliteit onderzocht. Daarom is het 

belangrijk om te achterhalen wat de respondent als de invloed van de Q-teams ziet en welke 

relaties, en daarmee posities, er in een netwerk bestaan. Door middel van een vooraf opgestelde 

topiclijst, is aangenomen dat de benodigde informatie wordt verkregen. Tevens kan er 

doorgevraagd worden op het gegeven antwoord van de geïnterviewde en is er ruimte voor de 

respondent om onderwerpen nader te verklaren en overige relevante onderwerpen te bespreken 

(Boeije e.a., 2009). Aangezien er diverse cases onderzocht worden, is er sprake van een 

vergelijkende studie. Het structureren van een interview door gebruik te maken van vragen met een 

Likertschaal is belangrijk. Met een Likertschaal kunnen namelijk moeilijk te kwantificeren gegevens, 

zoals onderlinge relaties en ruimtelijke kwaliteit, beoordeeld en met elkaar vergeleken worden 

(Haeyen, 2011, p.291).  

 

Respondenten 

De respondenten zijn uitgekozen vanwege de verschillende posities die zij binnen een netwerk van 

verschillende actoren innemen. Om de invloed van Q-teams te onderzoeken wordt met de 

voorzitters van Q-teams gesproken, zodat hun perceptie over de invloed die zij uitoefenen te 
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achterhalen is. Verder wordt gesproken met de opdrachtgevers van de Q-teams. Zij hebben 

verwachtingen van een Q-team op het moment dat deze worden aangesteld. Belangrijke vragen 

voor de opdrachtgevers gaan over verwachtingen die zij hadden van een Q-team en of deze 

uiteindelijk zijn uitgekomen en waarom dan wel of niet. Tot slot worden projectmanagers 

geïnterviewd. Naar verwachting ondervinden zij de meeste invloed van de Q-teamadviezen. De 

vraag die voor hen vooral van belang is, is hoe zij de adviezen ervaren, waarderen en gebruiken. De 

mensen die geïnterviewd zijn tijdens dit onderzoek staan vermeld in tabel C.1 (bijlage C). Met 

verzamelen van data wordt gestopt, zodra per case met de opdrachtgevers, voorzitters en 

projectmanagers gesproken is. Verder hebben praktische limitaties, zoals tijd, invloed op de 

afronding van de dataverzameling (Boeije, 2009, p.262).  

 

Gebaseerd op het hiervoor beschreven stuk, kan geconcludeerd worden dat er tijdens het 

onderzoek onderscheid gemaakt wordt tussen drie verschillende groepen van mensen. Dit heeft 

geresulteerd in drie verschillende topiclijsten voor de interviews (zie bijlage D).  

 

5.3.4. Data-analyse 
Tijdens de interviews worden aantekeningen gemaakt van de belangrijkste punten. Dit is belangrijk 

voor de analyse van de resultaten. De betrouwbaarheid wordt vergroot doordat het kan worden 

teruggeluisterd, omdat de interviews opgenomen worden met een videorecorder (Bryman, 2012, 

p.392). De interviews worden daarnaast volledig uitgeschreven. Vanwege vertrouwelijke informatie 

kunnen de interviews op aanvraag bij de onderzoeker verkregen worden. Deze transcripties van de 

interviews zijn niet opgenomen in de bijlage. Tijdens de data-analyse wordt gebruikt gemaakt van 

een analyseschema (bijlage E). Dit zorgt ervoor dat de analyse systematisch uitgevoerd wordt en de 

onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Dit onderzoek maakt gebruik van codes die 

voortgekomen zijn uit de theorie en op voorhand bedacht zijn, ook wel deductieve codering 

genoemd (Staa & Evers, 2010, p.8). Daarnaast is een Likertschaal methode gebruikt, zodat discussie 

gestimuleerd kan worden en deze op systematische manier met andere interviews te vergelijken is. 

In paragraaf 5.5 wordt dit verder toegelicht.  

 

 

5.4 Kwaliteit van het onderzoek  
 

Bij sociaal onderzoek kan volgens Boeije e.a. (2009, pp.273-280) de kwaliteit beoordeeld worden 

aan de hand van de criteria betrouwbaarheid en validiteit. Deze criteria gelden voornamelijk voor 

kwantitatief onderzoek (Boeije e.a., 2009, p. 273 & Bryman, 2012, p. 48). Desondanks is het mogelijk 

om deze criteria ook bij kwalitatief onderzoek te gebruiken, zolang de onderzoeker duidelijk 

aangeeft vanuit welk theoretisch en/of persoonlijk perspectief naar het onderzoek is gekeken. Dit 

alles heeft invloed op de uitkomst van een onderzoek (Boeije e.a., 2009, pp. 273-274). In dit 

onderzoek wordt vanuit een theoretische netwerkperspectief en planologisch perspectief naar Q-

teams gekeken. Hierdoor wordt de proceskant van ruimtelijke ontwikkelingen belicht, wat invloed 

kan hebben op de uitkomsten van dit onderzoek.” Als bijvoorbeeld een landschapsarchitect Q-teams 

tegen het licht zal houden zal zijn benaderingskader waarschijnlijk meer op vormgeving gericht zijn 

dan een planologische invalshoek.  

 

Bij de betrouwbaarheid gaat het over de precisie van dataverzameling. Als een methode 

betrouwbaar is, zal de uitkomst van de waarneming bij herhaling hetzelfde moeten zijn. De 

betrouwbaarheid kan bijvoorbeeld bedreigd worden als waarnemingen door toevalligheden 
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worden beïnvloed. Bijvoorbeeld de geïnterviewde heeft een slecht humeur en heeft geen zin om 

nadere uitleg bij zijn antwoorden te geven. Tijdens dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid 

vergroot door alle geïnterviewde dezelfde stellingen voor te leggen. Of ze vervolgens nadere uitleg 

bij hun antwoorden willen geven, is aan hen. Voor de validiteit (geldigheid) geldt dat de 

waarnemingen geen of weinig systematische fouten vertonen en dat de verkregen gegevens op de 

juiste manier worden geïnterpreteerd. Validiteit kan bedreigd worden door onjuiste interpretatie 

van het antwoord, maar ook door bijvoorbeeld een niet meewerkende onderzoeksgroep (Boeije e.a., 

2009, p.274). Door gebruik te maken van stellingen die de respondent moet beantwoorden door 

middel van een Likertmethode, kan het antwoord niet anders geïnterpreteerd worden, dan wat de 

respondent aankruist.  

Om de betrouwbaarheid en de validiteit van een onderzoek te borgen, worden tijdens dit onderzoek 

aan een aantal belangrijke punten voldaan (Boeije e.a., 2009, p.279). Allereerst worden door 

meerdere respondenten te interviewen herhaalde metingen behaald. Verder worden door gebruik 

te maken van een analyseschema, een topiclijst en een vragenlijst met Likertschaal een 

systematische werkwijze geborgd (zie bijlage D en E). Daarnaast is het doel van een Likertschaal 

methode om een globale discussie over bepaalde thema’s van het onderzoek te openen. Na het 

interview wordt een verslag gemaakt van het gesprek en ter controle naar de respondent 

opgestuurd. Hierdoor kan een foutieve uitwerking door de participant gemeld worden.  

 

 

5.5 Operationalisering  
 

In paragraaf 5.2 is een conceptueel model (figuur 5.1) gemaakt waarmee een kader voor dit 

onderzoek tot stand is gekomen. In het conceptueel model worden de belangrijkste verbanden en 

concepten weergegeven die voor dit onderzoek belangrijk zijn. Door de concepten te 

operationaliseren worden ze meetbaar gemaakt. Door het meetbaar te maken kan de invloed van Q-

teams op het proces en de inhoudelijke plannen bepaald worden. De concepten die 

geoperationaliseerd worden in deze paragraaf zijn: inhoud, perceptie verschillende actoren, 

aanstelling Q-team, positionering, actoren en invloed. 

 

Inhoud 

Voor het bepalen van de invloed van een Q-team wordt gekeken naar de inhoud van het project. De 

inhoud wordt met name bepaald door (in zijn algemeenheid) te kijken of sprake is van: een project 

of een programma, of het een weg- of waterproject is, maar ook andere contextuele omstandigheden 

waarvan de respondent aangeeft dat deze belangrijk zijn om mee te nemen als mogelijke verklaring. 

Door middel van beleids- en overige gerelateerde documenten wordt verder algemeen op de inhoud 

ingegaan. De context van het project zal daarna beschreven worden. Door middel van interviews 

wordt gevraagd wat de respondent belangrijk acht als contextuele omstandigheid voor de Q-

teampositionering binnen een netwerk en de invloed van een Q-team.  

 

Perceptie Ruimtelijke Kwaliteit verschillende actoren 

Het is afhankelijk van de inhoud van een project of besloten wordt om ruimtelijke kwaliteit als 

aandachtspunt te benoemen tijdens Rijkswaterstaatprojecten. Deze keuze is een beleidsmatige 

keuze en wordt niet altijd op voorhand gemaakt. Waarom deze keuze wel of niet gemaakt wordt, zal 

in dit onderzoek niet meegenomen worden. Er wordt uitgegaan van een beleid waarin de 

ruimtelijke kwaliteit geborgd moet worden.  
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Zoals in hoofdstuk drie is gebleken, is de ruimtelijke kwaliteit niet te definiëren, omdat het een 

postmoderne gedachte is en daarom persoonsgebonden is. De ruimtelijke kwaliteitsmatrix van 

Hooimeijer e.a. (2001) wordt tijdens dit onderzoek gebruikt, omdat het helpt bij het voeren van een 

dialoog over wat de respondent ziet als zijn of haar ruimtelijke kwaliteit. Door middel van een 

inhoudsanalyse is deze matrix verder uitgewerkt tot een specifiekere matrix van toepassing voor de 

weg- en waterinfrastructuur (bijlage A). Tijdens de interviews wordt vervolgens gevraagd naar het 

benoemen van de vijf belangrijkste criteria uit de ruimtelijke kwaliteitsmatrix die volgens de 

geïnterviewden van invloed zijn op de relatie tussen het Q-team en de andere actoren. Hierdoor is te 

zien welke kwaliteitscriteria door de geïnterviewde als belangrijkste worden beschouwd voor de 

relatie met andere actoren. Verschillen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit kunnen hierdoor 

worden gevonden. 

 

Aanstelling Q-team 

Q-team 

Uit onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) is gebleken dat er verschillende Q-teamtypes 

bestaan. Onderscheid is te maken uit een intern, (onafhankelijk) extern of gemengd Q-team. Door 

middel van beleids- en overige documenten wordt op het concept Q-team ingegaan. Gekeken wordt 

vanuit welke organisatie ieder lid in het team zit. Tijdens het interview wordt tevens op het concept 

Q-teams ingegaan. Wat in documenten staat vermeld kan in werkelijkheid anders zijn. Als een Q-

team bijvoorbeeld uit externe leden bestaat, maar alle adviezen van het Q-team worden door 

interne mensen geschreven, in hoeverre kan een Q-team dan nog als extern beschouwd worden? 

Mogelijk heeft deze manier van werken meer invloed dan een extern team die geen goede relatie 

met interne mensen heeft. Daarnaast wordt door middel van een Likertschaalmethode gevraagd in 

hoeverre het type Q-team van invloed is op de relatie met andere actoren.  

 

Gezag 

Volgens van Assen & van Campen (2014) De Wit (2013) en Van Campen (2013) wordt het ‘Gezag’ 

van een Q-team bepaald door onder andere de overtuigingskracht, de deskundigheid, de ervaring en 

de positionering (in dit onderzoek status genoemd) van het Q-team. Tijdens de interviews zal, door 

gebruik te maken van een Likertschaalmethode, gevraagd worden naar de mate waarin deze 

factoren van invloed zijn op de relatie met andere actoren.  

 

Moment van betrekken Q-team tijdens projecten 

Door middel van interviews wordt achterhaald op welk moment Q-teams betrokken zijn tijdens het 

proces (van verkenning tot en met de uitvoering). De verschillende momenten die onderscheiden 

worden tijdens infrastructuurprojecten zijn de verkenningsfase, de planstudiefase en de 

uitvoeringsfase (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011a). Wat deze fasen inhouden worden 

door middel van beleidsanalyse beschreven in paragraaf 6.2.3 (Tekstkader 1: MIRT-Procedure).  

 

Positionering  

De positionering van een Q-team wordt bepaald door relatietype, centraliteit, cliques, formalisatie 

en de stabiliteit van een netwerk.  

 

Relatietype 

Oerlemans & Kenis (2007, p.39) onderscheiden ‘Relatietypes’ als: (technologische) samenwerking, 

uitwisseling van informatie (communicatie), uitwisseling van kennis, affect (vriendschap), 

uitwisseling van goederen en diensten (economische transacties) of invloed (het geven en/of 

ontvangen van advies; het uitoefenen van macht of controle). Voor het bepalen van de relatietype 
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wordt gebruik gemaakt van een Likertschaalmethode (Bijlage D en E). Hierdoor kan achterhaald 

worden wat de perceptie is van de geïnterviewde met betrekking tot de relatie met andere actoren 

van het project (Bryman, 2012, p. 166). Door daarnaast open vragen te stellen, onderbouwt de 

geïnterviewde waarom hij/zij deze perceptie heeft.  

 

Cliques 

Het aantal ‘Cliques’ in een netwerk geeft het aantal actoren weer dat onderling dichter met elkaar 

verbonden is dan met de rest van het netwerk. Voor het achterhalen van de cliques wordt gebruikt 

gemaakt van de uitkomsten van de relatietypes (Bijlage E). Wanneer een Q-teamlid bijvoorbeeld een 

sterkere relatie met de opdrachtgever heeft dan met de projectmanager, dan vormen zij in een 

bepaalde mate een clique. Deze constatering kan de invloed bepalen dat een Q-team heeft op een 

project. Daarnaast worden open vragen gesteld, zodat de respondent kan uitleggen waarom hij / zij 

een bepaald relatietype beoordeeld en mogelijk heeft hij nog een belangrijke relatie met een actor 

die niet de opdrachtgever, projectmanager of iemand van het Q-team is, maar wel belangrijk is. 

 

Centraliteit  

‘Centraliteit’ wordt gemeten door te kijken naar de positionering van de actor tussen alle andere 

actoren, ofwel de mate waarin een persoon of groep verschillende delen van het netwerk met elkaar 

verbindt (betweennesscentrality), te kijken naar het aantal directe relaties van een actor 

(degreecentrality) en tot slot te kijken in hoeverre een actor dichter bij of verder af staat van alle 

andere actoren in een netwerk (closenesscentrality). Voor het achterhalen van de centraliteit wordt 

gebruikt gemaakt van de uitkomsten van de relatietypes, maar voornamelijk wordt voor deze vraag 

gebruik gemaakt van open vragen. Door open vragen te stellen wordt gezocht naar bestaande 

relaties tussen de respondent en actoren uit het netwerk (bijlage D en E).  

 

Formalisatie 

Voor de ‘Formalisatie’ van een netwerk wordt gekeken naar de formele regels en verplichtingen. 

Voor het achterhalen van de formalisatie wordt gebruikt gemaakt van de uitkomsten van de 

relatietypes. Als uit de relatietype naar voren komt dat de relatie voornamelijk ontstaan is vanwege 

macht uitoefenen op de andere actoren, dan kan een netwerk formeler zijn, dan wanneer een relatie 

ontstaan is vooral vanuit een bestaande ‘vriendschap’. Daarnaast worden open vragen gesteld, zodat 

de perceptie van de respondent over dit concept achterhaald worden (bijlage E). 

 

Stabiliteit 

Voor de ‘Stabiliteit’ van een netwerk wordt gekeken naar de perceptie over (stabiele) relaties van 

een Q-team. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de uitkomsten van de relatietypes. Bestaat een 

relatie alleen maar uit economische transacties dan kan deze minder stabiel zijn, omdat er minder 

sociale binding is, dan wanneer het netwerk bestaat uit vriendschap en samenwerking. Om dit te 

achterhalen worden open vragen gesteld, zodat gedachtes en gevoelens van de respondent over dit 

aspect te achterhalen zijn (bijlage E). 

 

Actoren  

De ‘Actoren’ en met name de perceptie van actoren over Q-teams, bepalen welke positie een Q-team 

binnen een netwerk inneemt en welke invloed zij uitoefenen. Daarom wordt met drie verschillende 

actoren (de voorzitter van het Q-team, de opdrachtgever van het Q-team en de projectmanager) per 

project gesproken. Zij nemen daarbij allemaal een andere positie binnen een netwerk in.  
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Invloed 

Bij ‘Invloed’ gaat het over de doorwerking van een advies van een Q-team op het proces en op de 

inhoudelijke plannen ten aan zien van ruimtelijke kwaliteit. Van Assen & Van Campen (2014) 

hebben onderscheid gemaakt in verschillende typen van advies. De geïnterviewde wordt gevraagd 

naar zijn perceptie over het type advies van een Q-team. Dit gebeurt door middel van de 

Likertschaal methode (zie bijlage E). Daarnaast wordt gevraagd naar de mening inzake adviezen van 

een Q-team en naar zijn idee over de invloed van deze adviezen op de inhoudelijke plannen en het 

proces. De uitkomst hiervan en van de Likertschaal bepaalt de verdere invloed van een Q-team op 

het proces en op de inhoudelijke plannen.  

 

 

5.6 Samengevat 
 

Dit onderzoek bestaat uit een kwalitatieve onderzoeksmethode. Met behulp van de kwalitatieve 

methoden wordt getracht de percepties van de respondenten over de invloed van Q-teams te 

achterhalen. Door gebruik te maken van een Likertmethode wordt op een systematische wijze 

discussie over de concepten uit het conceptuele model gestimuleerd. In het volgende hoofdstuk 

worden de onderzoekscases nader toegelicht en de resultaten beschreven voortgekomen uit het 

empirische onderzoek. 
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6. Onderzoekscases en 

resultaten 
 
6.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten die voortgekomen zijn uit het empirische onderzoek van de 

cases Zuidelijke ringweg Groningen, Haak om Leeuwarden, Zuidasdok Amsterdam en Meinerswijk 

te Arnhem (Ruimte voor de Rivier) 

(figuur 6.1) beschreven en 

bediscussieerd. De resultaten zijn 

verkregen via interviews gehouden 

met de Q-teamvoorzitters, de 

opdrachtgevers van de Q-teams en de 

projectmanagers van genoemde 

projecten (zie bijlage C voor de 

respondentenlijst). Daarnaast is 

gebruik gemaakt van project 

gerelateerde (beleids)documenten. 

Alle cases worden per paragraaf 

beschreven. Iedere paragraaf is 

opgedeeld in vijf sub-paragrafen. In de 

eerste sub paragraaf wordt ingegaan 

op de inhoud van het project, om te 

begrijpen binnen welke context Q-

teams werken. In de tweede sub 

paragraaf wordt ingegaan op de 

perceptie over ruimtelijke kwaliteit 

van de verschillende actoren van het 

project. Om binnen een project de 

positionering van een Q-team te 

duiden is de ‘aanstelling van het Q-

team’ (met de factoren ‘type Q-team’, 

‘Gezag’ en ‘Moment van aanstelling’) 

belangrijk. In sub-paragraaf drie 

wordt daarop ingegaan. In sub-

paragraaf vier wordt dieper ingegaan 

op de gekozen netwerkbenadering, waardoor de positionering van een Q-team te achterhalen is. Het 

doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre Q-teams invloed hebben op het proces. In sub-

Bron: Esri Nederland, Esri Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten:  
Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle, 2014. 

Figuur 6.1: Positionering onderzoekscases Nederland 
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paragraaf vijf wordt aandacht besteed aan de verschillende percepties over de invloed van het 

project. Tot slot worden in sub-paragraaf zes conclusies over dit hoofdstuk getrokken. 

 

 

6.2 Haak om Leeuwarden 
 

6.2.1 Project context  
Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en 

de gemeente Leeuwarden realiseren samen 

een nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant 

van Leeuwarden (figuur 6.2). Dit project is 

onderdeel van het Leeuwardse Vrij-baan 

programma, waarin Rijkswaterstaat, de 

provincie Friesland en de gemeente 

Leeuwarden betrokken zijn. Het gaat hier 

om de toekomstige borging van een betere 

bereikbaarheid van Leeuwarden, aangezien 

in 2000 al geconstateerd is dat Noord 

Nederland een toenemend bereikbaarheids-

probleem had.  

 

Leeuwarden is de hoofdstad van de 

provincie Friesland en heeft een belangrijke 

sociale, economische en culturele functie in 

de regio. Om de verschillende functies in de 

toekomst te blijven borgen is het belangrijk 

de stad bereikbaar te houden (Leeuwarden 

Vrijbaan, 2014). Dit moet worden behaald 

door de aanleg van een nieuwe rondweg 

aan de Zuidwestkant van Leeuwarden. De 

nieuwe weg vormt een nieuwe verbinding 

tussen de A31 (bij Marsum) en de N31 (bij 

Hemriksein). Voor het noordelijke deel van 

de te realiseren weg is de provincie Friesland opdrachtgever (zie het rood gemarkeerde in figuur 

6.2). Voor het zuidelijke deel van de weg is Rijkswaterstaat opdrachtgever (zie het donkerblauw 

gemarkeerde in figuur 6.2). De gemeente Leeuwarden is opdrachtgever van het geel gemarkeerde 

gedeelte in figuur 6.2. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden vinden het belangrijk dat 

er werkgelegenheid voor kleine aannemers uit de regio gecreëerd wordt. Daarom is de Haak om 

Leeuwarden opgedeeld in diverse (kleinere) projecten (Rijkswaterstaat, 2014c).  

 

Naast het aanleggen van de weg worden kansen uit de omgeving meegenomen bij de ontwikkeling 

van het totale plan (Provincie Fryslân, 2014). Het project en daarmee het Q-team kijkt daarom niet 

alleen naar de Rijks- en provinciale wegen, maar ook naar de bebouwing in de naaste omgeving. Het 

Q-team van de Haak om Leeuwarden geeft hierdoor behalve aan het wegenproject ook advies aan 

andere projecten die gerealiseerd worden in de omgeving van de ringweg, zoals de 

gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland en de Dairy Campus (een kenniscentrum voor 

Figuur 6.2: Project Haak om Leeuwarden 

Bron: Esri Nederland, Esri Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten:  
Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle, 2014. 
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zuivelbedrijven) (Nieuw Stroomland, 2014; Arcadis, 2014). Door deze aanpak is er sprake van een 

brede ruimtelijke kijk van het Q-team op de omgeving.  

 

6.2.2 Perceptie ruimtelijke kwaliteit verschillende actoren 
De ruimtelijke kwaliteit van het project wordt door de respondenten beoordeeld aan de hand van de 

criteria architectonische vormgeving van de objecten en de uitstraling (netheid en geordendheid) 

daarvan binnen het projectgebied. Daarnaast vinden de voorzitter en de opdrachtgever (afkomstig 

van de gemeente) dat het cultuurhistorische erfgoed en de omgevingsbeleving belangrijk zijn voor 

de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De projectmanager (afkomstig van Rijkswaterstaat) hecht 

daarentegen veel waarde aan de economische ontwikkeling van het gebied.  

 

Volgens de opdrachtgever van het Q-team (afkomstig van de gemeente Leeuwarden) denken de 

verschillende overheden anders over het aanleggen van een infrastructureel project. 

Rijkswaterstaat heeft de neiging om de sociale interactie met de omgeving zo klein mogelijk te 

houden, terwijl het project fysiek groot is. De provincie en gemeente willen daarentegen juist veel 

interactie met de omgeving. Dit kan een spanningsveld tussen de verschillende, samenwerkende 

partijen opleveren.  

 

Er bestaat door de verschillende ideeën van diverse aannemers over ruimtelijke kwaliteit, de kans 

dat er uiteindelijk een versnipperd wegbeeld ontstaat. Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de 

gemeente Leeuwarden vinden het echter uiterst belangrijk dat er continuïteit in het wegbeeld is. Er 

is daartoe een ambitiedocument opgesteld waarin tot op detailniveau is ingegaan op de vormgeving 

en architectuur voor het gehele project. Het Q-team is aangesteld om dit ambitiedocument en de 

continuïteit van de ruimtelijke kwaliteit in het wegbeeld te borgen. 

 

6.2.3 Aanstelling Q-team 
De aanstelling van een Q-team is, zoals beschreven in paragraaf 5.5, afhankelijk van de factoren ‘Q-

teamtype’, ‘Moment betrekken Q-team bij project’ en ‘Gezag’. Tijdens het empirische onderzoek zijn 

daarom deze factoren onderzocht. In de opeenvolgende paragrafen worden de empirische 

resultaten in relatie met de factoren beschreven.  

 

Een gemengd Q-team 

Op papier bestaat dit Q-team uit de supervisor van de stad Leeuwarden (voorzitter), een 

landschapsarchitect van de provincie Friesland, een onafhankelijk landschapsarchitect, een 

stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Leeuwarden, een architect van Hus en Hiem (de 

welstandscommissie) en een adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving van Rijkswaterstaat (Q-

team Leeuwarden Zuid-West, 2013). Het Q-team kan hierdoor worden bestempeld als een gemengd 

Q-team, waarin zowel afhankelijke als onafhankelijke leden zitten.  

 

Door de respondenten zelf wordt het Q-team als een extern (onafhankelijk) team beschouwd. De 

voorzitter van het Q-team Haak om Leeuwarden geeft aan dat hij nooit de indruk heeft gehad dat de 

leden organisatiebelangen behartigden. Wel was er sprake van een hoge mate aan “solidariteit” 

vanuit het Q-team naar het project toe, wat de voortgang van het project ten goede is gekomen. 

Volgens de projectmanager Haak om Leeuwarden is het handig dat mensen uit de 

moederorganisaties vertegenwoordigd zijn, zodat ze begrijpen wat de consequenties voor de eigen 

organisatie zijn als er een advies wordt uitgebracht. Als het Q-team echter te veel als intern team 
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zou hebben gewerkt, dan komen andere sturingsmechanismen in actie en zal het team anders 

functioneren.  

 

Moment betrekken Q-team bij project 

Na een verkenningsfase heeft de gemeente Leeuwarden in eerste instantie de planuitwerkingsfase 

van het project opgepakt. Dit werd vervolgens overgeheveld naar de provincie, die het Tracébesluit 

heeft getrokken (zie voor nadere uitleg over het proces tekstkader 1: Mirt-procedure, p.51). 

Rijkswaterstaat sloot later in het proces aan en verkreeg daardoor een andere rol in de 

samenwerking met de provincie en de gemeente. Er kan hierdoor gesproken worden van een 

bottom-up beleid, aangezien de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden de echte trekkers 

waren van het project. In 2011 werd gestart met de realisatiefase van het project en eind 2014 

wordt de Haak om Leeuwarden opengesteld voor verkeer. Tijdens deze laatste fase vindt een 

opleveringsbeslissing plaats. Er moet dan verantwoording aan de minister worden afgelegd over het 

op te leveren project (Rijkswaterstaat, 2014d; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011a, pp.11-

24). 

 

Het Q-team is aangesteld nadat het ambitiedocument over de ruimtelijke kwaliteit afgerond was. Dit 

besluit is volgens de respondenten tijdens het Tracébesluit in 2010 genomen. Het Tracébesluit is 

onderdeel van de planuitwerkingsfase (zie figuur 6.4). Het Q-team is dus aangesteld op het einde 

van de planuitwerkingsfase.  

 
Figuur 6.4: Aanstelling Q-team bij het project 

 
Bron: Eigen werk 

 

De projectmanager geeft aan dat het moment van aanstelling van een Q-team belangrijk is (zie 

bijlage F tabel F.2). Om een kwaliteitsimpuls te realiseren, is het volgens de projectmanager van 

belang om ruimtelijke vormgevers zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Het is “belangrijk 

om de kennis aan boord te hebben en niet of het de naam Q-team heeft.” Door het vroeg betrekken 

ontstaat er “meer begrip voor elkaar en voor de keuzes die gemaakt zijn.”  
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Gezag van invloed op de onderlinge relaties 

Volgens Van Assen & Van Campen (2014), De Wit (2013) en Van Campen (2013) moet een Q-team 

gezag hebben. Zij hebben dit onderverdeeld in overtuigingskracht, deskundigheid, ervaring en status. 

In dit onderzoek is gekeken naar wat de respondenten vinden van deze factoren en hoe dit van invloed 

is op de onderlinge relaties. 

 

Alle respondenten betrokken bij de Haak om Leeuwarden vinden dat de overtuigingskracht, de 

deskundigheid en de ervaring van invloed is op de onderlinge relatie (zie bijlage F tabel F.7), maar 

over de ‘status’ verschillen de meningen. De Q-teamvoorzitter vindt dat de status niet bepalend is 

voor de relatie. De opdrachtgever geeft daarentegen juist aan dat status belangrijk is. Niet voor de 

relatie met de opdrachtgever, maar vanwege de relatie tussen Q-team en aannemer. Aangezien het 

Q-team namens de opdrachtgever advies geeft aan de aannemer, moet het Q-team wel serieus 

genomen worden.  

 

6.2.4 Netwerkbenadering 
In deze paragraaf wordt de positionering van een Q-team geanalyseerd door de netwerkbenadering in 

de praktijk toe te passen. Dit gebeurt aan de hand van de concepten ‘relaties’, ‘cliques’, ‘centraliteit’, 

Tekstkader 1: MIRT-Procedure 
 
In de praktijk worden plannen bij Rijkswaterstaat gerealiseerd volgens de MIRT-procedure 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het doel van deze procedure is het schetsen van 
een algemeen proces dat een MIRT project/programma moet doorlopen (Ministerie Verkeer en Waterstaat e.a., 
2011, p.12). 
 
In het MIRT worden drie fasen onderscheiden. Namelijk de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de 
realisatiefase en er worden vier beslismomenten benoemd (figuur 6.3). 
Voorafgaand aan de verkenningsfase vindt er een startbeslissing plaats (beslismoment 1). Deze startbeslissing 
begint met een opgave die gebaseerd is op de gebiedsagenda. Er wordt een politiek-bestuurlijke afweging 
gemaakt van de urgentie van de opgave.  

Verkenningsfase: in de verkenningsfase worden meerdere oplossingsalternatieven onderzocht waaruit een 
voorkeursalternatief wordt gekozen (de voorkeursbeslissing, beslismoment 2).  
 
Planuitwerkingfase: na een positieve voorkeursbeslissing wordt gestart met de planuitwerkingfase. In deze 
fase wordt de beslissing voorbereid die financiën en wettelijke voorschriften op een rij zet. Hier komt 
vervolgens een projectbeslissing uit voort (beslismoment 3, ook wel Tracébesluit genoemd).  
 
Realisatiefase: In de realisatiefase wordt het (deel)project gerealiseerd. Deze fase wordt afgerond met een 
opleveringsbeslissing (beslismoment 4). Kern van de opleveringsbeslissing is dat verantwoording wordt 
afgelegd over de uitvoering van het (deel)project/programma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011a, 
pp.11-24).  
 
Figuur 6.3: Schematische weergave Mirt-procedure 

 
Bron: Eigen werk 
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‘formalisatie’ en ‘stabiliteit’. De empirische resultaten worden in relatie met de genoemde concepten 

beschreven. 

 

Relaties  

De Q-teamvoorzitter is werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, waardoor hij een betere relatie met 

de opdrachtgever heeft (tevens werkzaam bij de gemeente), in tegenstelling tot de relatie tussen de 

voorzitter en de projectmanager (werkzaam bij Rijkswaterstaat). De projectmanager zit af en toe 

met een ander Q-teamlid, ook afkomstig van Rijkswaterstaat, te sparren over adviezen en bepaalde 

ideeën. De Q-teamleden hebben ieder dus een relationele binding met de eigen organisaties.  

De projectmanager vindt het belangrijk dat mensen goed met elkaar door één deur kunnen wanneer 

er samengewerkt wordt. Volgens hem is het afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt 

hoe de relatie met het Q-team er uit ziet. In de planuitwerkingfase is er veel intensief contact en 

moet er constructief worden samengewerkt. Tijdens de realisatiefase ziet de projectmanager het Q-

team als een toetsorgaan van het project naar de markt toe.  

 

Cliques 

Tijdens de interviews met de respondenten van de Haak om Leeuwarden is gebleken dat er 

meerdere cliques bestaan: 

-  Q-team. Voor de leden van dit team zie paragraaf 6.2.3.  

-  Taskforce waarin iemand van de gemeente vertegenwoordigd is (is tevens opdrachtgever 

Q-team), iemand van de provincie en iemand van Rijkswaterstaat (tevens de 

projectmanager). 

-  Stuurgroep waarin de opdrachtgevers voor het project zitten vanuit de provincie, gemeente 

en Rijkswaterstaat. 

-  Projectorganisatie van de Haak om Leeuwarden.  

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, bestaat er een intensieve relatie tussen de opdrachtgever 

en de Q-teamvoorzitter. Ieder Q-teamlid afkomstig uit een moederorganisatie vormt tevens een 

clique met de mensen die uit dezelfde moederorganisatie komen en aan het project werken. 

Vanwege de vele actoren die zich in het netwerk van het project bevinden is de verwachting dat er nog 

meer cliques bestaan dan in deze alinea geschetst. Deze cliques vallen echter buiten de scope van dit 

onderzoek.  

 

Centraliteit 

Volgens de projectmanager is het Q-team geen (ver)bindende factor tussen de verschillende 

partijen. Er is gebruik gemaakt van de kennis uit de verschillende organisaties, maar daarna (na het 

definitief maken van het ambitiedocument) zijn ze echt als een extern team gaan functioneren. 

Doordat de Q-teamleden uit de moederorganisaties komen, onderhoudt het team goed contact met 

het uitvoerend project. Het Q-team geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De adviezen 

worden geschreven door de secretaris. Hij is afkomstig uit de gemeente, maar maakt officieel geen 

onderdeel uit van het Q-team.  

 

Formalisatie 

Tijdens de interviews is gevraagd naar formele regels en verplichtingen ten aanzien van het 

functioneren van het Q-team. Formeel is afgesproken dat het Q-team advies geeft aan de stuurgroep, 

maar het Q-team heeft de stuurgroep echter nog nooit gezien. Daarnaast is de aannemer verplicht 

om met het Q-team over zijn plannen te overleggen. Als deze de adviezen van het Q-team niet 

overneemt, gaat het Q-team naar de taskforce waar de opdrachtgever in zit. De opdrachtgever zal 

vervolgens over belangrijke punten met de stuurgroep overleggen of besloten wordt dat de 
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projectmanager de aannemer moet instrueren. Het Q-team heeft geen macht om dingen te eisen. Het 

is aan de opdrachtgever of er iets met de adviezen gedaan wordt. Volgens de Q-teamvoorzitter zijn 

hun adviezen echter altijd overgenomen. 

 

Stabiliteit  

Het Q-team heeft nog steeds dezelfde samenstelling als tijdens de aanstelling. Volgens de 

projectmanager is het belangrijk dat de mensen die aan de voorkant hebben gezeten, ook aan de 

achterkant betrokken blijven, zodat de achterliggende gedachte verteld kan worden. De mensen aan 

wie het Q-team adviseert zijn deels al wel vervangen, maar dat is volgens de projectmanager niet 

belangrijk geweest op de plekken waar het gaat om de waarde en invloed van de adviezen zelf. 

 

6.2.5 De invloed van een Q-team 
De verwachting is dat de invloed van een Q-team afhankelijk is van de percepties van de respondenten. 

Een projectmanager kan een hele andere ervaring hebben met het Q-team en een ander idee hebben 

over de invloed van een Q-team dan het Q-team zelf. In deze sub-paragraaf wordt beschreven wat 

volgens de respondenten de invloed van het Q-team is op het proces en op de inhoudelijke plannen. 

Verder wordt de invloed van een Q-team aan de hand van criteria ‘Aard advisering’ bekeken. 

 

De invloed van het Q-team op het proces 

Volgens de voorzitter wordt vanuit het Q-team rekening gehouden met de gestelde tijd en het 

budget. Daarnaast geeft hij aan, zoals tevens in paragraaf 6.2.3 beschreven, dat er een bepaalde 

solidariteit met het project is, zodat de voortgang ervan blijvend gestimuleerd wordt. Een Q-team 

wordt door de respondenten vaak vergeleken met de welstandscommissie. De projectmanager vindt 

dat, omdat een Q-team eerder in het proces betrokken wordt, er over de ruimtelijke kwaliteit sneller 

draagvlak en overeenstemming gecreëerd kan worden. Hierdoor verloopt het proces ook sneller.  

 

De invloed van het Q-team op de inhoudelijke plannen 

De respondenten vinden dat het Q-team invloed heeft op de inhoudelijke plannen. Aannemers 

moeten in de realisatiefase bijvoorbeeld voor hun ingediende plannen toestemming van het Q-team 

krijgen, alvorens ze deze daadwerkelijk mogen gaan uitvoeren. De voorzitter geeft aan dat een 

aantal Q-teamleden in sommige gevallen zelfs mee ontworpen hebben in de planuitwerkingsfase, 

hoewel niet alle respondenten het daar mee eens waren (zie bijlage F, tabel F.11). Men moet volgens 

de respondenten niet in de positie komen van een slager die zijn eigen vlees keurt.  

 

Hoe de invloed op de inhoudelijke plannen werden uitgeoefend, is gemeten aan de hand van criteria die 

zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) (zie figuur 6.5).  

Alle respondenten zijn het erover eens dat het doel van het Q-team is om de welstandstoets uit te 

voeren (zie figuur 6.5 en bijlage Tabel F.11). Het Q-team vervult daarmee volgens de respondenten 

een welstandsrol. Het verschil met een welstandscommissie is echter dat Q-teams zijn samengesteld 

op basis van de ruimtelijk opgave. Hierdoor bestaan ze niet alleen uit architecten, maar bijvoorbeeld 

ook uit landschapsarchitecten en stedenbouwers. Verder worden ze intensiever bij het proces 

betrokken dan welstandscommissies. Daarentegen hebben ze geen wettelijke middelen, zoals een 

welstandstoets, om invloed uit te oefenen. Belangrijk is om af te stemmen met de 

welstandscommissie over de advisering, zodat dit Welstand-gerichte proces sneller kan verlopen. 

Daarnaast zijn de respondenten het er over eens dat het doel van een Q-team is om te 

signaleren/alarmeren en te beoordelen. Alle respondenten vinden niet dat het doel van het Q-team 

is om initiatiefnemer te zijn, ontwerpers te selecteren en de kennis binnen een (project)organisatie 

te vergroten. De kennis moet reeds in de projectorganisatie zelf zitten.  
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Figuur 6.5: Aard advisering  

 
Bron: Van Assen & Van Campen, 2014 

 

6.2.6 Conclusie 
In deze paragraaf is de invloed van het Q-team op het project Haak om Leeuwarden geanalyseerd 

door gebruik te maken van de netwerkbenadering en aan de hand van de factoren ‘Inhoud’, 

‘Perceptie ruimtelijke kwaliteit verschillende actoren’ en ‘Aanstelling Q-team’. Geconcludeerd kan 

worden dat door de vele aannemers die het project realiseren, besloten is om een Q-team aan te 

stellen. Het team moest de verschillende vormen van ruimtelijke kwaliteit vanuit de 

samenwerkende organisaties borgen. De ruimtelijke kwaliteit voor dit project is met name gericht 

op de architectonische vormgevingskwaliteit van de objecten. Over de kwaliteitscriteria, afgeleid uit 

de inhoudsanalyse (bijlage A) die belangrijk zijn voor het project, zijn de meningen verdeeld. Het Q-

team is tijdens het gehele proces formeel gepositioneerd. Met duidelijke adviesmomenten en een 

mandaat vanuit de opdrachtgever richting de aannemers. Ondanks dat het Q-team uit afhankelijke 

en onafhankelijke leden bestaat, wordt het als extern en onafhankelijk beschouwd. Ondanks de 

onafhankelijkheid bestaat een goede link tussen het Q-team en de projectorganisatie, mede omdat 

de Q-teamadviezen worden geschreven door de secretaris afkomstig vanuit de gemeente, maar ook 

vanwege de Q-teamleden afkomstig vanuit de moederorganisaties. Het Q-team blijkt vooral invloed 

uit te oefenen op de inhoud van de plannen in de realisatiefase. Het team toetst dan de ruimtelijke 

plannen van de aannemers. De consistentie van het Q-team tijdens het gehele proces is belangrijk 

om de kwaliteit en proces continuïteit te borgen. De gedachte achter bepaalde beslissingen kan 

daardoor blijvend worden doorverteld. De invloed wordt met name uitgeoefend door middel van 

‘signaleren/alarmeren’, ‘beoordelen’ en de ‘welstandstoets uit te voeren’, omdat het team geen 

wettelijke bevoegdheden heeft. Om direct invloed uit te oefenen, is daarom overtuigingskracht, 

deskundigheid en ervaring van de teamleden belangrijk. Over de status van een Q-team zijn de 

meningen verdeelt. 

 

 

 

Het doel van het Q-team is om: 
 

 Te beoordelen. 

 De welstandstoets uit te voeren. 

 Te signaleren / alarmeren. 

 Een initiatiefnemer te zijn. 

 Ontwerpers te selecteren. 

 De kennis binnen een (project)organisatie te vergroten. 

 Tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. 

 Mee te ontwerpen.  

 Te begeleiden en stimuleren. 

 
 

Doel van een Q-team 
 
Geen doel van een Q-team 
 
Neutraal of het een doel van een Q-team is. 
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6.3 Zuidasdok Amsterdam 
 

6.3.1 Project context  
Het project Zuidasdok in Amsterdam is 

een brede ruimtelijke aanpak van 

stedelijke ontwikkeling en verbetering 

van de bereikbaarheid van de 

Amsterdamse Zuidas. Het project 

Zuidasdok wordt gerealiseerd door de 

Project-organisatie Zuidasdok. Deze 

organisatie is een samenwerkings-

verband van Rijkswaterstaat, ProRail 

en de gemeente Amsterdam 

(Projectorganisatie Zuidasdok, 2014a). 

Het zijn uitvoerende organisaties. De 

opdrachtgevers van het project 

Zuidasdok zijn het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de provincie 

Noord-Holland, de stadsregio Am-

sterdam en de gemeente Amsterdam.  

 

Het project Zuidasdok is nodig om 

(huidige en toekomstige) knelpunten 

op te lossen (figuur 6.6). Deze 

knelpunten gaan over de capaciteit van 

het station Amsterdam Zuid (met een 

groeiend aantal trein- en 

metroreizigers) en de doorstroming op 

de A10-Zuid die onder druk komt te 

staan door de toenemende groei van het autoverkeer (Projectorganisatie Zuidasdok, 2014b). De 

Zuidasdok maakt daarnaast onderdeel uit van het nationale programma de Nieuwe Sleutelprojecten 

(NSP). Dit zijn stationsprojecten in zes grote Nederlandse steden die zijn aangesloten op de 

Hogesnelheidslijn. Samen met decentrale overheden pakt het Rijk de stationsontwikkeling integraal 

aan, waarbij meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit van het totale gebied hoog in het 

vaandel staan (Gerwen, 2006, p.7). 

 

6.3.2 Ruimtelijke kwaliteit lastig te definiëren 
De kwaliteitscriteria opgesteld op basis van een inhoudsanalyse (bijlage A) zijn volgens de 

respondenten allemaal belangrijk voor het project Zuidasdok. Volgens een Q-teamlid zijn de drie 

ruimtelijke kwaliteitswaarden, belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde, zeer belangrijk. Ondanks 

dat de begrippen erg breed zijn, kan door er met elkaar over te praten, kwaliteit behaald worden. 

Volgens de projectdirecteur (afkomstig van Rijkswaterstaat) is zijn opdracht niet om over de 

kwaliteit na te denken, maar binnen het tijds- en financiële kader te blijven. Daardoor laat hij de 

inhoud van ruimtelijke kwaliteit over aan bijvoorbeeld een Q-team.  

 

Figuur 6.6: Project Zuidasdok 

Bron: Esri Nederland, Esri Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten:  
Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle, 2014. 
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Verder zijn er bij de Zuidasdok meerdere opdrachtgevers en uitvoerende organisaties betrokken, 

waarbij iedere organisatie zijn eigen (ruimtelijk) belang nastreeft. Voor Rijkswaterstaat is 

voornamelijk de bereikbaarheid over de weg belangrijk. Prorail streeft de bereikbaarheid over het 

spoor na. De gemeente vindt daarentegen de ontwikkeling van het hele gebied belangrijk. Volgens 

de spoorbouwmeester - lid van het Q-team - heeft het geen zin om onafhankelijk van elkaar te 

werken, omdat iedereen met elkaar te maken heeft. Het Q-team is volgens de opdrachtgever daarom 

“samengesteld op basis van de verschillende organisaties. Dus gemeente, spoor en Rijk.” Volgens 

een projectmanager van het project heeft iedere organisatie zijn eigen vormgevingseisen. Het Q-

team kan helpen bij het trechteren van deze eisen.  

 

6.3.3 Aanstelling Q-team 
Het Q-team Zuidasdok is voortgekomen uit het project Zuidas, een grootschalige 

gebiedsontwikkeling. De ambities rondom dit project waren erg hoog. Financieel bleek het project 

toen echter niet haalbaar. Doordat daarna de focus enkel is verlegd naar de infrastructurele zone, is 

een nieuw projectgebied ontstaan, genaamd de Zuidasdok. Gebiedsontwikkeling Zuidas bestaat 

formeel nog wel, maar er wordt vooral gesproken over de ontwikkeling van de Zuidasdok. Het 

besluit over de ontwikkeling van het Nieuwe Sleutelproject was al bij de Zuidas genomen en is ook 

bij de Zuidasdok in stand gebleven.  

 

De Rijksbouwmeester werd aangesteld om in eerste instantie de kwaliteit van het project Zuidas te 

borgen en omdat er sprake was van een Nieuw Sleutelproject waarin het Rijk investeert. Samen met 

de supervisor van de Zuidas ging de taak van de Rijksbouwmeester destijds over de menging van 

het gebied en de openbare ruimte, niet over de infrastructurele opgave van het Dok. Toen het 

besluit werd genomen om voornamelijk op de infrastructurele ontwikkeling en de leefbaarheid van 

het Dok te richten en niet op de gebiedsontwikkeling van de Zuidas in zijn geheel, is besloten om een 

Q-team samen te stellen, waarin alle betrokken partijen van de uitvoerende projectorganisatie 

vertegenwoordigd waren (Prorail, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat). Opmerkelijk is dat 

niet de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad aangesteld werd voor het Q-team, maar dat de 

Rijksbouwmeester betrokken bleef bij het project. De Rijksadviseur gaat namelijk in principe over 

de leefbaarheid van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit van de infrastructuur, terwijl de 

Rijksbouwmeester over de kwaliteit van de gebouwen gaat.  

 

Q-teamtype: een onduidelijke samenstelling 

Op papier bestaat dit Q-team formeel uit de Rijksbouwmeester, de Spoorbouwmeester en de oud-

Directeur Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Het Q-team kan daarmee gezien worden als een 

gemengd Q-team, waarin onafhankelijke en afhankelijke leden zitten. Tijdens Q-

teamoverlegsituaties sluiten altijd de Directeur Dienst Zuidas (voorzitter van de overleggen), de 

Projectdirecteur Zuidasdok, de Supervisor Zuidas en een secretaris aan. De samenstelling van het Q-

team wordt daarmee onduidelijk, omdat er nooit overleg is met alleen het officiële Q-team.  

 

Ondanks dat er vanuit de Q-teamleden relaties bestaan met de moederorganisaties, wordt het Q-

team door de respondenten als een extern (onafhankelijk) team beschouwd. Volgens een Q-teamlid 

van de Zuidasdok moet een Q-team, als het werkt als een intern team met operationele belangen, 

constant verantwoording afleggen aan het uitvoerend projectteam. Hierdoor wordt de relatie tussen 

Q-team en project moeizamer en komt niet ten goede aan de advisering. Volgens de projectdirecteur 

en manager is het daarentegen niet relevant wat de relatie is met de moederorganisaties, maar wat 

de opstelling van de afzonderlijke Q-teamleden zijn. Doordat het team buiten het project staat, zou 

het Q-team op hoofdlijnen oordelen en maken ze niet alle kleine details mee. Er kan echter 
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afgevraagd worden in hoeverre het Q-team een onafhankelijk advies geeft. Het formele Q-team 

overlegt namelijk nooit afzonderlijk van de Directeur Dienst Zuidas (voorzitter van de 

vergaderingen), de Projectdirecteur Zuidasdok en de Supervisor Zuidas.  

 

Moment betrekken Q-team bij project 

Wegens de lange voorhistorie is pas in 2012 het definitieve projectbesluit genomen. Momenteel 

bevindt het project zich in een voorbereidende realisatiefase. Dit maakt onderdeel uit van de 

planuitwerkingsfase. Tijdens de voorbereidende realisatiefase worden in het gebied van de 

Zuidasdok kabels en leidingen verlegd en parkeergarages gerealiseerd. In 2016 zal gestart worden 

met de realisatie van de tunnel binnen het nieuwe A10 tracé. Het doel is om in 2025/2027 het 

gehele plan uitgevoerd te hebben (Projectorganisatie Zuidasdok, 2013). De Spoorbouwmeester 

spreekt vanwege de lange planhorizon, liever van een ontwikkeling dan van een project. 

 

Het eerste Q-team, bestaande uit alleen de supervisor en de Rijksbouwmeester is tijdens het begin 

van de verkenningsfase aangesteld. Nadat de voorkeursbeslissing in 2012 genomen is, is het 

definitieve Q-team samengesteld (zie figuur 6.7). De voorkeursbeslissing van de Zuidasdok maakt 

tevens onderdeel uit van de verkenningsfase.  

 

Figuur 6.7: Aanstelling Q-team bij het project 

Bron: Eigen werk 

 

Het moment waarop het Q-team aangesteld wordt, is belangrijk voor de invloed op de ruimtelijke 

kwaliteit (zie bijlage F tabel F.2). Volgens de opdrachtgever is het voor een kwaliteitsimpuls van het 

project belangrijk om een Q-team zo vroeg mogelijk te betrekken. De andere respondenten vinden 

dat door het Q-team vroeg in het proces te betrekken nog belangrijke invloed uitgeoefend kan 

worden op de beslissingen die nog genomen moeten worden. Hierdoor wordt er niet alleen 

gesproken over tijd en geld, maar ook over (ruimtelijke) kwaliteit.  

 

Gezag van invloed op de onderlinge relaties 

Voor het meten van het gezag en of dit invloed heeft op de onderlinge relaties, is er tijdens de 

interviews gevraagd naar de factoren ‘overtuigingskracht’, ‘deskundigheid’, ‘ervaring’ en ‘status’ 

afgeleid van Van Assen & Van Campen, 2014; De Wit, 2013 en Van Campen 2013.  

 

Alle respondenten vinden dat de ‘overtuigingskracht’, ‘deskundigheid’ en ‘ervaring’ van invloed zijn 

binnen de relatie tussen het Q-team en de opdrachtgever en de projectmanager (zie tevens bijlage F 

tabel F.8). Wat betreft ‘overtuigingskracht’ vindt de opdrachtgever het erg belangrijk hoe het Q-

team iets overbrengt om serieus genomen te worden. De projectmanager en het Q-teamlid vinden 

dat overtuigingskracht afhankelijk is van het communiceren van de deskundigheid en de ervaring. 

Over ‘deskundigheid’ zegt de projectmanager dat vanuit een project het erg belangrijk is om 

deskundigen te laten adviseren, zodat zij boven de materie kunnen blijven staan. Volgens hem is het 
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belangrijk dat de leden weten waar ze het over hebben en dat daar gericht discussie over gevoerd 

kan worden. ‘Ervaring’ versterkt de overtuigingskracht, aldus de projectmanager. Er zijn namelijk 

maar weinig mensen die ervaring hebben met innovatieve werken zoals de Zuidasdok. De meningen 

zijn verdeeld of ‘status’ van een Q-team bepalend is voor de relatie met de opdrachtgever en 

projectmanager. Volgens de opdrachtgever van het Q-team Zuidasdok zijn ‘ervaring’ en 

‘deskundigheid’ bepalend voor de status, dat vervolgens invloed heeft op de relaties. Het Q-team lid 

vindt echter vanuit zijn perspectief bekeken dat ‘status’ niet belangrijk moet zijn voor de onderlinge 

relatie. Hij begrijpt echter wel dat het voor de buitenwereld bepalend kan zijn.  

 

6.3.4 Netwerkbenadering 
De positionering van een Q-team wordt in deze paragraaf geanalyseerd door de netwerkbenadering in 

de praktijk toe te passen. Dit gebeurt aan de hand van de concepten: ‘relaties’, ‘cliques’, ‘centraliteit’, 

‘formalisatie’ en ‘stabiliteit’. 

 

Relaties 

Er is bij dit project sprake van samenwerking tussen Q-team met opdrachtgever en projectdirecteur, 

omdat deze mensen bij elk overleg aanwezig zijn. Het Q-team overlegt nooit afzonderlijk van de 

opdrachtgever en de projectdirecteur. Volgens de respondenten hoeven er geen vriendschappelijke 

relaties tussen personen te bestaan om het project te laten slagen. Functionele en goede 

vertrouwensrelaties zijn noodzakelijk en vriendschappelijke relaties zijn een prettige en mooie 

bijkomstigheid.  

  

Cliques 

Uit het interview met de respondenten van de Zuidasdok is gebleken dat er meerdere cliques 

bestaan: 

- het formele Q-team. Zoals beschreven in paragraaf 6.3.3 bestaat het Q-team uit de 

Rijksbouwmeester (afkomstig vanuit het Rijk), de Spoorbouwmeester (afkomstig vanuit 

Prorail en NS) en de directeur dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam (afkomstig vanuit de 

gemeente).  

- het informele Q-team. Hierin zitten de drie Q-teamleden, met daarnaast de directeur van de 

dienst Zuidas (tevens voorzitter van de Q-teamvergaderingen, één van de opdrachtgevers 

van het Q-team en lid van het Opdrachtgeversoverleg), de supervisor van de Zuidas en de 

projectdirecteur van Zuidasdok. 

- het Opdrachtgeversoverleg (OGO). Hierin zitten de directeuren van Prorail, 

Rijkswaterstaat en Gemeente Amsterdam (tevens voorzitter Q-team en directeur dienst 

Zuidas).  

- de uitvoerende projectorganisatie Zuidasdok. 

- de dienst Zuidas. 

Vanwege de complexiteit van het project en de vele actoren die zich in het netwerk van het project 

bevinden is de verwachting dat er nog meer cliques bestaan dan in deze alinea geschetst. Deze cliques 

vallen echter buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Centraliteit 

Volgens een projectmanager, de opdrachtgever en een Q-teamlid is het Q-team geen middel om 

partijen bij elkaar te brengen, maar is het bestaansrecht specifiek gebaseerd op de 

kwaliteitsbewaking van het project. Volgens de voorzitter is het een team dat op de grootste afstand 

staat van het project en zich het meest onafhankelijk opstelt. Het Q-team geeft, volgens de 

respondenten, gevraagd en ongevraagd advies. Volgens de voorzitter worden de vragen meestal 
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vanuit de projectorganisatie gesteld en geven ze dus voornamelijk gevraagd advies. De adviezen van 

het Q-team worden geschreven door de secretaris afkomstig uit de organisatie Dienst Zuidas. Deze 

secretaris maakt geen deel uit van het Q-team. 

 

Formalisatie 

Het formele Q-team vergadert nooit afzonderlijk van de leden van de projectorganisatie. Wel geeft 

het formele Q-team een schriftelijk advies. In eerste instantie zat er geen regelmaat in de 

overlegstructuur van het Q-team, maar dit is veranderd naar eens in de zes weken. Eén van de Q-

teamleden zou daarnaast graag zien dat het Q-team twee tot drie weken voor dat het OGO overleg 

heeft, vergadert. Het OGO moet namelijk iets met het advies van het Q-team doen. Het OGO overlegt 

onderling vier à vijf keer per jaar. Daarnaast voert het Q-team overleggen met bijvoorbeeld juristen 

over hoe de ruimtelijke kwaliteit in relevante contracten geborgd kan worden. 

 

Het Q-team heeft geen vastgestelde opdracht waar het zich aan heeft te houden. De algemene 

opdracht die ze hebben gekregen is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidasdok. 

Zodra ze gaan praten over gebieden die zich buiten de scope van het gebied bevinden, dan moet dat 

door de opdrachtgever van het Q-team worden meegegeven. Het Q-teamlid geeft aan dat hij niet het 

idee heeft dat dit reeds gebeurt of zal gebeuren. Ook omdat hij geen dwingende verplichtingen heeft 

naar deze opdrachtgever waarmee eveneens een interview is gehouden. Ondanks dat het 

projectteam niet verplicht is iets met de adviezen van het Q-team te doen, worden adviezen van het 

Q-team meegenomen in het Opdrachtgeversoverleg. De opdrachtgever zegt hierover: “Ze mogen in 

de wind geslagen worden, maar ze liggen er wel.” 

 

Stabiliteit 

Het Q-team wordt gevormd door mensen met een bepaalde titel of achtergrond. De mensen zijn 

tussentijds wel veranderd, maar de “titels” niet. De Rijksbouwmeester wisselt om de vier jaar, dus 

daar is iemand anders voor in de plaats gekomen. De Spoorbouwmeester zal vanaf volgend jaar 

eveneens worden gewisseld. Mogelijk is ook dat de nieuwe directeur van de dienst Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente Amsterdam in het Q-team komt. Door de lange doorlooptijd van het 

project veranderen de mensen waar het Q-team aan adviseert regelmatig, waardoor het een 

dynamisch netwerk is.  

 

6.3.5 De invloed van een Q-team 
De verwachting is dat de invloed een Q-team afhankelijk is van de percepties, rol en taakopvatting van 

de respondenten. Een projectmanager kan een hele andere beleving hebben over het functioneren en 

invloed van het Q-team dan het team zelf.  

 

De invloed van het Q-team op het proces 

Het Q-team heeft volgens de geïnterviewden een brede kijk op het project. De spoorbouwmeester 

vindt dat er zeker niet vanuit een Rijksgedachte gekeken moet worden naar de ruimtelijke 

ontwikkelingen (top-down), maar vanuit een brede integrale kijk (bottom-up) (Q-teamlid). De 

projectdirecteur van de Zuidasdok vindt dat het Q-team er voor zorgt dat er “vanuit verschillende 

perspectieven en domeinen vanuit infrastructuur en stedelijke inpassing, tot een gezamenlijk 

advies” gekomen moet worden. Volgens de projectmanager helpt het Q-team om binnen het project 

focus aan te brengen met betrekking tot de kwaliteit van een project. Een Q-teamlid zegt hierover: 

“Het helpt om mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en hen richting te kunnen geven.” 

Dit heeft invloed op de manier waarop het proces verloopt.  
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Zoals gebleken uit paragraaf 6.3.5 (centraliteit) wordt een Q-team niet aangesteld om betere 

samenwerking tussen partijen te stimuleren. Ze zijn met name aangesteld om de ruimtelijke 

kwaliteit binnen een groot infrastructureel project te borgen. Hierdoor leveren ze een invloed op 

het proces. Een Q-team biedt namelijk een goed tegenwicht aan de aspecten tijd en geld, die vaak 

overheersend zijn tijdens infrastructurele projecten. Onder invloed van het Q-team komt de 

driehoek van tijd, geld en kwaliteit beter in balans.  

 

De invloed van het Q-team op de inhoudelijke plannen 

Omdat Q-teams geen wettelijke status hebben, zijn ze afhankelijk van steun van de opdrachtgevers. 

Volgens een Q-teamlid ligt de mate van invloed aan het verkregen mandaat van een Q-team. Middels 

discussie en argumentatie probeert een Q-team verder het projectteam van hun standpunten te 

overtuigen. Als ze echter geen of weinig mandaat van de bestuurders meekrijgen kunnen ze 

nauwelijks invloed uitoefenen op de plannen. In de meeste gevallen accepteert het Q-team een 

projectbesluit als deze met goede argumentatie is onderbouwd. Als een Q-team het niet eens is met 

een besluit dan vindt soms opschaling plaats richting de bestuurders. Vaak wordt dit wel in overleg 

gedaan met de opdrachtgever van het Q-team, zodat het vertrouwen behouden blijft. Volgens een 

projectmanager komt het Q-team zelden met grote ideeën, maar geeft ze met name een oordeel over 

de ontwerpen. De opdrachtgever zegt dat vragen als: “Hoe ziet het station er uit? (…) Hoeveel 

functiemenging zit er rondom het station? (…) Hoe wordt het fietsprobleem opgelost?” worden 

besproken. Verder wordt vaak met het Q-team gepraat over punten die nog te veel onderbelicht zijn.  

 

Hoe de invloed op de inhoudelijke plannen werden uitgeoefend is gemeten aan de hand van criteria die 

zijn opgesteld naar aanleiding van de studie van Van Assen & Van Campen (2014) (zie figuur 6.8).  
Alle respondenten zijn het erover eens dat het doel van het Q-team is om te signaleren/alarmeren 

en te beoordelen (zie figuur 6.8 en bijlage F tabel F.12). De opdrachtgever zegt hierover: “Ze moeten 

gewoon beoordelen en de zweep erover als het fout is.” Over het doel ‘stimuleren en begeleiden’ 

zeggen de respondenten dat er wel sprake is van stimuleren, maar het doel is niet om te begeleiden 

zoals uit het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) naar voren kwam. De respondenten 

vinden dat het doel van het Q-team niet is om de kennis binnen een (project)organisatie te 

vergroten, omdat de kennis reeds in de projectorganisatie zelf moet zitten. Desondanks gebeurt het 

wel volgens de opdrachtgever en een Q-teamlid, doordat met elkaar in dialoog wordt gegaan over 

verschillende kruisende interesses en onderwerpen. 
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Figuur 6.8: Aard advisering 

 
Bron: Van Assen & Van Campen, 2014 

 

6.3.6 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat door de grootte van het project er ‘kwaliteitsborgers’ (zoals de 

rijksbouwmeester en de spoorbouwmeester) betrokken worden bij het project door de uitvoerende 

organisaties. Om de vele kwaliteitsbelangen van de organisaties bij elkaar te brengen is het volgens 

de projectorganisatie goed om deze ‘kwaliteitsborgers’ samen in een team te brengen en met elkaar 

samen te laten werken. Hierdoor kan het gehele planvormingsproces sneller verlopen. Wat de 

gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit voor de Zuidasdok zijn, is niet duidelijk geworden. Het is een 

sociaal proces, waar in dialoog met elkaar tot de gewenste kwaliteit van het gebied wordt gekomen. 

Ondanks dat het Q-team uit onafhankelijke en afhankelijke leden bestaat, wordt het team door de 

respondenten als een extern en onafhankelijk team beschouwd. Het Q-team blijkt vooral invloed uit 

te oefenen op de inhoudelijke plannen. Doordat het team vroeg betrokken werd in het proces 

(verkenningsfase), bestond er de mogelijkheid voor het Q-team om adviezen te geven over de 

inhoudelijke plannen, waarmee wijzigingen in de plannen aangebracht konden worden. Het 

hulpmiddel ‘Q-team’ dat nadruk legt op de kwaliteit is belangrijk, niet de personele invulling van het 

team. Vanuit de bestuurders van de uitvoerende organisaties heeft het Q-team wel een duidelijk 

mandaat meegekregen richting de projectorganisatie. Hierdoor heeft zij de vrijheid om 

zwaarwegende adviezen te geven en meer invloed uit te oefenen op de ruimtelijke plannen. De 

invloed wordt met name uitgeoefend door middel van te ‘signaleren/alarmeren’, te ‘stimuleren’ en 

te ‘beoordelen’. Doordat ze geen wettelijke status hebben om invloed uit te oefenen, is de 

overtuigingskracht, deskundigheid en ervaring van de leden belangrijk. De status is volgens een 

aantal respondenten belangrijk, alhoewel een Q-teamlid dit graag anders zou zien en vindt dat er 

meer nadruk moet liggen op de drie andere factoren. Het Q-team handelt voornamelijk ad hoc, 

waardoor het Q-team in het gehele proces onvoldoende formeel is gepositioneerd. Er zijn nog geen 

duidelijke momenten vastgelegd waarop het Q-team advies geeft. Het Q-team heeft hierdoor 

mogelijk minder invloed op inhoudelijke plannen dan wanneer zij formeel gepositioneerd in het 

proces is. 

 

 

Het doel van het Q-team is om: 
 

 Te signaleren / alarmeren. 

 Te beoordelen. 

 Te begeleiden en stimuleren. 

 De kennis binnen een (project)organisatie te vergroten. 

 Tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. 

 Mee te ontwerpen.  

 Een initiatiefnemer te zijn. 

 Ontwerpers te selecteren. 

 De welstandstoets uit te voeren. 
 

 

Doel van een Q-team 
 
Geen doel van een Q-team 
 
Neutraal of het een doel van een Q-team is. 
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6.4 Zuidelijke ringweg Groningen 
 

6.4.1 Project context  
De provincie Groningen, de gemeente 

Groningen en Rijkswaterstaat 

realiseren in gezamenlijkheid de 

Zuidelijke ringweg Groningen (figuur 

6.9). De samenwerking heeft vorm 

gekregen in de projectorganisatie 

Aanpak Ring Zuid. Deze 

projectorganisatie voert het project uit.  

 

De zuidelijke ringweg loopt onder het 

centrum van de stad Groningen door. 

Voor zowel verkeer van en naar de 

stad, als doorgaand verkeer is de 

zuidelijke ringweg een belangrijke 

schakel tussen de Randstad en Noord-

Duitsland. Daarnaast is de weg 

belangrijk voor het stedelijk netwerk 

Groningen-Assen, aangezien deze regio 

wordt beschouwd als de motor van de 

Noord-Nederlandse economische 

ontwikkeling (Aanpak ring Zuid, 

2014a).  

 

Het project Zuidelijke ringweg 

Groningen is nodig om de huidige en 

toekomstige bereikbaarheid van de 

stad Groningen te verbeteren, zodat de sociale en economische functies van de stad geborgd blijven 

(Groningen Bereikbaar, 2014). Daarnaast zorgt de huidige weg voor een barrière in de stad tussen 

het centrum en de zuidelijk wijken. De aanpak van de zuidelijke ringweg wordt als een kans gezien 

om deze stedenbouwkundig en landschappelijk beter in te passen. Dit wordt onder andere gedaan 

door de weg te verdiepen zodat de barrière tussen twee wijken wordt opgeheven en er een nieuw 

groen gebied kan ontstaan (Aanpak ring Zuid, 2014a; Aanpak ring Zuid, 2014b). 

 

6.4.2 Dé ruimtelijke kwaliteit bestaat niet 
De kwaliteitscriteria ‘Uitstraling (netheid en geordendheid weg)’, ‘Identiteit’ en ‘Omgevingsbeleving’ 

verkregen na een inhoudsanalyse (bijlage A) zijn volgens de opdrachtgever en de projectdirecteur 

voornamelijk belangrijk voor de kwaliteit van het project. Andere criteria, zoals ‘cultureel erfgoed‘ 

en ‘behoud natuurlijke bronnen’ vinden ze echter ook belangrijk. Daardoor kan niet met zekerheid 

vastgesteld worden wat de ruimtelijke kwaliteit van het project is. Bij infrastructurele projecten 

gaat het volgens de opdrachtgever van het Q-team “vooral over de technische opgave en is er weinig 

aandacht voor de stedenbouwkundige inpassing. (…) In een samenwerking tussen provincie, 

Rijkswaterstaat en gemeente heeft iedereen zijn eigen [ruimtelijk kwaliteits] belang.”  

 

  Figuur 6.9: Project Zuidelijke ringweg 
       Groningen 

Bron: Esri Nederland, Esri Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten: 
Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle, 2014. 
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De Q-teamvoorzitter vindt dat wanneer er gesproken wordt over ruimtelijke kwaliteit er niet 

gesproken moet worden over vormgeving, maar specifiek over inpassing. “Als een ontwerper zijn 

werk goed doet, dan is de vorm een resultante van het integrerende werk.” Inpassing is volgens hem 

belangrijk, omdat “met het zwaarder worden van de infrastructuur, het vollopen van het land en het 

mondiger worden van de burgers” meer om inspraak wordt gevraagd. Door de weg in een stad aan 

te leggen of te verbreden, wegen omgevingsfactoren zwaarder dan belevingsfactoren vanaf de weg. 

Het is anders een oneerlijke balans. Het Q-team kan gezien worden als een bemiddelaar tussen de 

wereld van de civiele ontwerpen en de wereld van het landschap dat niet ondervraagd wordt. 

 

6.4.3 Aanstelling Q-team 
In het project Zuidelijke ringweg is naast het doel bereikbaarheid ook een doelstelling om een 

betere leefbare omgeving te creëren. Tijdens de planuitwerking van de tweede fase waren er 

discussies tussen de verschillende overheden over de plannen van de zuidelijke ringweg Groningen. 

Uiteindelijk is er een definitief plan gemaakt, waarbij vanuit Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente 

besloten is dat deze plannen bewaakt moesten worden. Een Q-team bestaande uit personen uit elk 

van de betrokken organisaties en met veel status rondom vormgeving en ruimtelijke inpassing, 

werd daarom aangesteld. Dit creëert draagvlak bij de achterban wanneer een Q-team advies geeft. 

Volgens de opdrachtgever was het daarom logisch dat de stadsbouwmeester en de 

rijksbouwmeester aangesteld werden. De provincie had nog geen provinciaal bouwmeester, dus 

deze is voor dit Q-team ‘opgeleid’.  

 

Volgens de voorzitter van het Q-team is het belangrijk dat een team van experts met een brede blik 

naar de ruimtelijke opgave kijkt. Dit gebeurt tevens bij het Q-team Zuidelijke ringweg Groningen. 

Het toevoegen van een specialist op een specifiek werk- en kennisgebied ziet hij niet als 

meerwaarde. Die kennis kan een Q-team van buitenaf halen. Het is volgens de voorzitter belangrijk 

en goed dat iedereen in het Q-team een integrale kijk heeft, maar wel vanuit de verschillende 

invalshoeken van rijks-, provinciaal- en gemeentelijk perspectief.  

 

Een extern Q-teamtype 

Op papier bestaat het Q-team uit drie leden, namelijk de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad 

(voorzitter), de Provinciaal bouwmeester van Groningen en de stadsbouwmeester van Groningen 

(Aanpak ring Zuid, 2014d). Zij hebben elk een onafhankelijke positie binnen de moederorganisaties. 

Het Q-team kan daarmee gezien worden als een extern Q-team, waarin alleen onafhankelijke 

adviseurs zitting hebben. Desondanks hebben de leden wel relaties met de moederorganisaties. 

Hierdoor kan afgevraagd worden in hoeverre er ‘echte’ onafhankelijkheid bestaat. 

 

Het Q-team wordt door de respondenten tevens als extern beschouwd. De voorzitter van het Q-team 

Zuidelijke ringweg Groningen vindt “echte onafhankelijkheid een theoretisch ideaal. De houding 

moet onafhankelijk zijn.” Teveel onafhankelijkheid kan ook een nadeel hebben. Als een Q-team "echt 

onafhankelijk” is, begrijpen ze ook niet in welke context gewerkt moet worden. Volgens de 

voorzitter zou ook een architect vanuit een ambtelijke organisatie in een Q-team kunnen werken. 

Het gaat volgens hem over de inhoud waar mensen met visie over moet oordelen. 

 

Moment betrekken Q-team bij project 

De ontwikkeling van de Zuidelijke ringweg wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase liep van 1992 

t/m 2009. In deze fase werden kleine onderdelen uitgevoerd zoals de realisatie van fietstunneltjes 

en geluidswallen. Er was nauwelijks geld beschikbaar. In 2008 werd door het Rijk geld vrij gemaakt 

voor verbetering van de bereikbaarheid in en van de noordelijke regio. Momenteel bevindt het 
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project zich in een voorbereidende realisatiefase. In 2015/2016 zal gestart worden met de realisatie 

van de tweede fase van het project, zoals het verdiepen van de ringweg. Het doel is om in 2020 de 

vernieuwde ringweg open te stellen voor verkeer (Aanpak ring Zuid, 2014c).  

 

Het Q-team is aangesteld op het moment van de projectbeschrijving in 2010. Dit betreft de concrete 

plannen voor het project. Dit specifieke moment bevond zich in de planuitwerkingsfase (Figuur 

6.10).  

 

Figuur 6.10: Aanstelling Q-team bij het project 

Bron: Eigen werk 

 

Volgens de projectdirecteur is het Q-team een hulpmiddel voor een kwaliteitsimpuls. Door het vroeg 

in het proces te betrekken, kan nog belangrijke invloed uitgeoefend worden op de beslissingen die 

genomen gaan worden. Zo wordt er vanaf het begin niet alleen gesproken over de aspecten tijd en 

geld, maar ook nog over (ruimtelijke) kwaliteit. Volgens de opdrachtgever en de voorzitter hoeft in 

het begin van het proces niet een heel Q-team aangesteld te worden, maar is het wel belangrijk dat 

er ruimtelijke vormgevers meewerken. Het Q-team moet echter volgens de voorzitter “niet een te 

groot uitdijend monster worden van de kwaliteitsbewaking. Het op tijd betrekken en de continuïteit 

is echter wel belangrijk.”  

 

Gezag: ervaring het belangrijkste voor een Q-team 

Volgens Van Assen & Van Campen, 2014; De Wit, 2013 en Van Campen 2013 moeten Q-teams ‘gezag 

hebben. Zij hebben dit onderverdeeld in overtuigingskracht, deskundigheid, ervaring en status. Tijdens 

dit onderzoek is gekeken naar wat de respondenten vinden van deze factoren en of zij vinden of dit van 

invloed is op de onderlinge relatie.  

 

De respondenten vinden dat ‘overtuigingskracht’, ‘deskundigheid’ en ‘ervaring’ van het Q-team van 

invloed op de relatie is (zie bijlage F tabel F.9). Volgens de projectdirecteur moet middels 

overtuigingskracht iemand geïnspireerd worden om iets met het advies te doen. Volgens de 

voorzitter wordt overtuigingskracht van een Q-team bepaald door het communiceren van de eigen 

‘deskundigheid’ en ‘ervaring’. Hij hoopt echter dat de ervaring en deskundigheid voldoende is om 

goed te kunnen adviseren. Volgens hem is de ervaring het belangrijkste criterium voor een Q-team. 

Een onervaren ontwerper denkt volgens hem heel anders dan een ervaren ontwerper. Een 

onervaren ontwerper heeft een subcultuur leren kennen, namelijk ontwerpen, maar kan andere 

ideeën niet voldoende relativeren. Een ervaren ontwerper kan dat wel en toont respect voor elkaars 

waarden. Over de status van een Q-team zijn de meningen verdeeld. De projectdirecteur en de 

opdrachtgever zijn het eens met de stelling dat de status van invloed is op de onderlinge relatie. Als 

de Rijksadviseur de opdrachtgever een advies geeft, dan wordt dat volgens de projectdirecteur 

zeker serieus genomen. Iemand met zo’n status kan waarschijnlijk meer invloed uitoefenen op de 
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opdrachtgever, dan iemand zonder deze status. De voorzitter weet dat de status uit maakt, maar 

houdt er aan vast dat een opdrachtgever moet afgaan op de inhoudelijke kwaliteit van een Q-team. 

 

6.4.4 Netwerkbenadering 
In deze paragraaf wordt de positionering van een Q-team bepaald door de netwerkbenadering in de 

praktijk toe te passen. Dit gebeurt aan de hand van de concepten ‘relaties’, ‘cliques’, ‘centraliteit’, 

‘formalisatie’ en ‘stabiliteit’. 

 

Relaties 

De voorzitter is aangesteld als Rijksadviseur door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Vanuit deze rol is samen met de andere leden een team gevormd. De Q-teamvoorzitter weet niet wie 

de opdrachtgever (afkomstig vanuit de gemeente Groningen) van het Q-team is en kan daardoor 

geen informatie geven over de onderlinge relatie tussen het Q-team en de opdrachtgever. De 

opdrachtgever weet wel wie de mensen uit het Q-team zijn en kent de stadsbouwmeester van 

Groningen goed. Volgens alle respondenten is er geen sprake van vriendschap, maar is het wel 

belangrijk dat er sprake is van een goede functionele onderlinge vertrouwensband. Volgens de Q-

teamvoorzitter is er sprake van kennisuitwisseling tussen Q-team en projectmanager/organisatie, 

maar zou deze nog verbeterd kunnen worden. Dit zou volgens hem een positieve invloed hebben op 

de onderlinge samenwerking. Voorzitter: “Waar het vaak misgaat binnen de driehoek van omgeving, 

proces en inhoud, is dat iedereen een andere taal spreekt.” Als de actoren proberen tot op een 

zekere hoogte elkaar te begrijpen, kan er betere kennisuitwisseling plaatsvinden en is er vanzelf 

sprake van een betere samenwerking. 

 

Cliques 

Uit het interview met de respondenten van de Zuidelijke ringweg Groningen is gebleken dat er 

diverse cliques bestaan: 

- het Q-team. Hierin zit de Rijksadviseur voor Stad en Infrastructuur (tevens voorzitter), de 

provinciaal adviseur en de stadsbouwmeester.  

- de onafhankelijke projectorganisatie Aanpak ring Zuid.  

- de stuurgroep. Hierin zitten de Hoofdingenieur-Directeur (HID) van Rijkswaterstaat, de 

Gedeputeerde van de provincie Groningen en de Wethouder van de gemeente Groningen. De 

projectdirecteur van Aanpak ring Zuid zit deze stuurgroep gesprekken voor.  

Vanwege de complexiteit van het project en de vele actoren die zich in het netwerk van het project 

bevinden is de verwachting dat er net als bij de andere onderzoekscases nog meer cliques bestaan dan 

in deze alinea geschetst. Deze cliques vallen echter buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Centraliteit 

Volgens de opdrachtgever van het Q-team kan het Q-team helpen om verschillende partijen achter 

een plan te krijgen. De voorzitter geeft aan dat er vanuit het Q-team soms wel en soms niet naar de 

omgeving geluisterd wordt. Het is afhankelijk van het type oplossing of het probleem. Soms vallen 

oplossingen, zoals door de omgeving voorgesteld, binnen projectrandvoorwaarden wat betreft tijd 

en geld en is realisatie veelal mogelijk. Tijd en geld zijn items die het Q-team tevens erg belangrijk 

vindt.  

Volgens de voorzitter moet het Q-team moeite blijven doen om bij het project aangehaakt te blijven 

en geeft daarom vaak ongevraagd advies. Hierdoor heeft het Q-team geen centrale positie ten op 

zichtte van het project. De Q-team adviezen worden geschreven door een secretaris die uit het 

netwerk van de stadsbouwmeester komt. Volgens de voorzitter maakt het niet uit waar de 

secretaris van het Q-team vandaan komt. Deze kan ook vanuit de projectorganisatie komen. 
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Formalisatie  

Volgens de opdrachtgever komt het Q-team eens in de zes weken bij elkaar voor een regulier 

overleg. Als er een besluitvormingsmoment in aantocht is, dan zijn de overleggen frequenter en 

intensiever van aard. De Q-teamvoorzitter vindt dat er meer regelmaat en duidelijke afspraken 

omtrent de overleggen moet komen, omdat er teveel ad hoc besloten wordt. De reguliere overleggen 

en Q-team adviezen zouden gekoppeld moeten worden aan belangrijke besluitvormingsmomenten. 

Daarnaast moet duidelijk zijn wie wanneer bij de overleggen aanwezig mag en zal zijn.  

 

De opdrachtgever vindt dat de opdracht aan het Q-team goed in protocollen vastgelegd is. Er is 

duidelijk omschreven wat het Q-team wel en niet mag doen. Ook de Q-teamvoorzitter vindt dat de 

opdracht duidelijk was: binnen tijd, binnen budget en binnen de scope (projectafbakening) de 

ruimtelijk kwaliteit borgen.  

 

Adviesontvangers, zoals de projectorganisatie en het directieteam, zijn niet verplicht iets met de Q-

teamadviezen te doen. Volgens de opdrachtgever moet men erop vertrouwen dat de adviezen op de 

juiste plek terecht komen en er het juiste meegedaan wordt. Een vechtmodel moet voorkomen 

worden. Hij vindt wel dat de adviezen in daden omgezet moeten worden. Dit blijkt echter (nog) niet 

altijd het geval te zijn. 

 

Stabiliteit 

De samenstelling van het Q-team door de tijd heen is niet veranderd. De Rijksadviseur is nog steeds 

betrokken, maar de persoon die deze rol vervult is inmiddels wel gewisseld. De stadsbouwmeester 

en de provinciaal adviseur zijn vanaf het begin dezelfde gebleven. Door de lange doorlooptijd van 

het project kan het zijn dat ook de mensen waar het Q-team aan adviseert vervangen worden. Het is 

een dynamisch netwerk van verschillende actoren.  

 

6.4.5 De invloed van een Q-team 
De verwachting is dat de invloed een Q-team afhankelijk is van de percepties van de respondenten. Een 

projectmanager kan een hele andere ervaring hebben met het Q-team en een ander idee hebben over 

de invloed van een Q-team dan het Q-team zelf.  

 

De invloed van het Q-team op het proces 

Net als bij de Zuidasdok (paragraaf 6.3.5) wordt het Q-team Zuidelijke ringweg Groningen niet 

aangesteld om betere samenwerking tussen partijen te stimuleren. Ze zijn aangesteld om de 

ruimtelijke kwaliteit te borgen. Een Q-team biedt tegenwicht aan de doelen tijd en geld, die vaak 

overheersend zijn tijdens infrastructurele projecten. Hierbij hebben ze invloed op het 

procesverloop. 

 

De invloed van het Q-team op de inhoudelijke plannen 

De respondenten vinden dat het Q-team invloed heeft op de inhoudelijke plannen. Nadat de 

verlaging van de weg definitief was, heeft het Q-team zich volgens de opdrachtgever met name bezig 

gehouden met de beleving van de weg, voor zowel de weggebruiker als de omwonenden. Het Q-

team heeft zich volgens hem onder andere gericht op materiaal gebruik. Ze adviseerden onder meer 

over het gebruik van groen, hout of beton. Volgens de voorzitter reikte het Q-team alternatieve 

oplossingen aan. Echter vindt hij dat het Q-team effectiever zou kunnen werken. Hij geeft aan dat er 

duidelijke momenten in het proces moeten zijn, waar het Q-team advies geeft. Daarnaast vindt hij 

dat er goede inhoudelijke stukken aangeleverd moeten worden, zodat het Q-team een goed advies 

kan overbrengen. Dit komt de advieskwaliteit van het Q-team op de inhoudelijke plannen ten goede.  
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Hoe de invloed op de inhoudelijke plannen werden uitgeoefend is gemeten aan de hand van criteria die 

zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) (zie figuur 

6.11). 

Alle respondenten zijn het erover eens dat de belangrijkste doelen van een Q-team ‘stimuleren’, 

‘beoordelen’ en ‘signaleren/alarmeren’ zijn. Van Assen & Van Campen (2014) hebben de criteria 

‘stimuleren’ en ‘begeleiden’ samen genomen. De voorzitter was het daar echter niet mee eens. Hij 

vindt dat het over stimuleren moet gaan en niet begeleiden. Verder vinden de respondenten dat het 

Q-team tijdens de uitvoering ondersteuning moet bieden. Volgens de voorzitter zit er een enorme 

breuk tussen overheid en markt in de realisatiefase. Het is dan goed om een bewaker te hebben. Ook 

de opdrachtgever van het Q-team vindt “hoe minder invloed je als overheid hebt, hoe meer ruimte 

een team krijgt om z’n rol te pakken.” Of het doel van een Q-team is om een welstandstoets uit te 

voeren, zijn de respondenten het niet eens, maar ze vinden dat het voor het project wel beter zou 

zijn. Gezien de intensieve relatie die het Q-team met het project heeft in vergelijking met een 

welstandscommissie, vinden de respondenten dat voor grote projecten als de Zuidelijke ringweg 

een Q-team de welstandstoets moet overnemen. Verder vinden ze dat een Q-team geen rol moet 

spelen tijdens de selectiefase waar het om ontwerpers gaat. Een Q-team kan er echter wel voor 

zorgen dat er bij de aannemer nadruk gelegd wordt op het aannemen van een goede architect. 

Hiermee beïnvloeden ze indirect de rol van een architect binnen het proces, wat voorheen nog 

regelmatig naar achteren werd geschoven. Tot slot zeggen de respondenten over het doel om 

‘initiatiefnemer te zijn’ en om ‘de kennis binnen een (project)organisatie te vergroten’ dat het niet 

het hoofddoel van het Q-team is, maar een bijkomend effect.  

 

Figuur 6.11: Aard advisering 

 
Bron: Van Assen & Van Campen, 2014 

 

6.4.6 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het Q-team is aangesteld om de definitieve ruimtelijke plannen van 

het project te beoordelen en het ruimtelijk kwaliteitsproces te borgen. Vanwege de vele 

verschillende kwaliteitsperspectieven van de uitvoerende organisaties, is besloten om het Q-team 

samen te stellen met mensen met een belangrijke vormgevingsstatus afkomstig uit alle uitvoerende 

organisaties. De ruimtelijke kwaliteit van het project kan niet exact benoemd worden. Volgens de 

opdrachtgever en de projectdirecteur is de ‘Uitstraling (netheid en geordendheid weg)’, ‘Identiteit’ 

Het doel van het Q-team is om: 
 

 Tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. 

 Te signaleren / alarmeren. 

 Te beoordelen. 

 Te begeleiden en stimuleren. 

 De kennis binnen een (project)organisatie te vergroten. 

 Mee te ontwerpen.  

 Een initiatiefnemer te zijn. 

 Ontwerpers te selecteren. 

 De welstandstoets uit te voeren. 
 

 

 

Doel van een Q-team 
 

Neutraal of het een doel van een Q-team is. 
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en ‘Omgevingsbeleving’ met name belangrijk. Desondanks vinden ze andere kwaliteitscriteria (zie 

bijlage A) ook van belang voor de kwaliteit. De voorzitter vindt dat er vooral gesproken moet 

worden over inpassing en niet over vormgeving als het over ruimtelijke kwaliteit gaat. Het Q-team 

bestaat uit onafhankelijke adviseurs en het team wordt ten opzichte van het project door de 

respondenten tevens als een extern en onafhankelijk team beschouwd. Het Q-team beïnvloedt 

vooral de inhoud van de ruimtelijke plannen op kwaliteit. Doordat het team vroeg betrokken is in 

het proces (planuitwerkingsfase) bestond er de mogelijkheid voor het Q-team om vroegtijdig 

adviezen en nieuwe ideeën te geven voor diverse plannen. Het gaat dan niet over de personen in het 

team, maar het hulpmiddel ‘Q-team’ in zijn algemeenheid dat voor een kwaliteitsimpuls zorgt. De 

invloed die wordt uitgeoefend is te duiden door ‘signaleren/alarmeren’, te ‘stimuleren’, ‘tijdens de 

uitvoering ondersteuning te bieden’ en te ‘beoordelen’. Doordat ze geen wettelijke middelen 

hebben, om invloed uit te oefenen, is de overtuigingskracht, deskundigheid en ervaring van de leden 

belangrijk. De status zou volgens de Q-teamvoorzitter niet van belang moeten zijn, aangezien het 

over de inhoud gaat. Volgens de projectdirecteur is de status van een Q-team voor zowel 

projectorganisatie als buitenstaanders wel belangrijk om het Q-team serieus te nemen en invloed 

uit te kunnen oefenen. Het Q-team krijgt onvoldoende een formele rol tijdens het gehele proces. Er 

zijn geen duidelijke momenten vastgelegd waarop het Q-team advies aan het projectteam uitbrengt. 

In de meeste gevallen wordt er ad hoc gehandeld en geadviseerd. Het Q-team heeft hierdoor minder 

invloed op de inhoudelijke plannen dan wanneer zij een duidelijk omschreven taak heeft en 

duidelijk gepositioneerd is in het gehele proces.  

6.5 Meinerswijk Arnhem 
Programma Ruimte voor de Rivier  

6.5.1 Project context  
Rijkswaterstaat realiseert het project 

Meinerswijk in Arnhem (figuur 6.12) en werkt 

daarbij samen met de provincie Gelderland, de 

gemeente Arnhem, het Waterschap Rivierenland 

en Staatsbosbeheer. Het project Meinerswijk is 

een onderdeel van het programma Ruimte voor 

de Rivier waar 34 maatregelen voor meer ruimte 

voor het totale rivierengebied moeten zorgen, 

voor een verhoging van de hoogwaterveiligheid.  

 

In Meinerswijk in Arnhem vinden 

uiterwaardvergravingen plaats. Een uiterwaard 

is het gebied tussen de rivierbedding en de 

winterdijk. Met de vergravingen wordt grond 

weggehaald waarbij de uiterwaard wordt 

verlaagd en de rivier meer ruimte krijgt om het 

water tijdens hoogwater af te voeren (Ruimte 

voor de Rivier, 2014a).  

 

Figuur 6.12: Project Meinerswijk 

Bron: Esri Nederland, Esri Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat  
en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, 

Ridderkerk, Zwolle, 2014. 
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Momenteel moet de IJssel te veel water afvoeren tijdens hoogwater. De maatregel uiterwaard 

Meinerswijk wordt daarom uitgevoerd om de balans in waterafvoer tussen de Nederrijn en de IJssel 

te herstellen. Er zal hierdoor meer water door de Nederrijn gaan stromen zodra de uiterwaard 

(gedeeltelijk) verdiept wordt. Het doel van het project is om naast een betere rivierwaterverdeling 

over de Nederrijn en de IJssel, een rivierengebied te creëren dat beschermd is tegen overstromingen 

en bovendien een aantrekkelijker landschap vormt (Rijkswaterstaat, 2014e).  

 

6.5.2 Perceptie ruimtelijke kwaliteit verschillende actoren 
Het kwaliteitsbelang ‘Cultuurhistorie’ en ‘Ecologie (zie voor analyse bijlage A) zijn volgens de 

respondenten belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van het project. Daarnaast is vooral de 

stedelijke en landschappelijke inpassing belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. De opdrachtgever 

zegt hierover: “De rivier heeft een historisch verleden. (…) En het helpt om aan te sluiten bij die 

natuurlijke processen in plaats van hele gekke dingen te doen.” Het Q-team heeft daar invloed op.  

 

6.5.3 Aanstelling Q-team 
Het project Meinerswijk valt onder het programma Ruimte voor de Rivier. Participatie in de 

planontwikkeling van Ruimte voor de Rivier is als belangrijk aangemerkt. Door deze participatie 

werd er vanuit decentrale overheden opgemerkt dat de veiligheidsmaatregelen een grote ruimtelijk 

impact zouden hebben. De maatregelen moesten dus ruimtelijk goed ingepast worden. Naast de 

veiligheidsdoelstelling werd daarom ook de doelstelling ruimtelijke kwaliteit geformuleerd. Beide 

doelstellingen worden door onafhankelijke partijen getoetst. Het Q-team is één van deze 

onafhankelijke partijen. 

 

Bij zo’n groot en complex programma is het volgens de (oud-)opdrachtgevers vanzelfsprekend dat 

de Rijksadviseur gevraagd wordt om onafhankelijk advies uit te brengen. Daarnaast werd het 

belangrijk geacht dat er een Q-team zou worden gevormd, omdat volgens de oud-opdrachtgever 

“tijdens zo’n programma sprake is van meerdere disciplines.” Het Q-team is letterlijk gevormd door 

mensen afkomstig uit verschillende disciplines, waaronder een rivierkundige, een ecoloog en een 

landschapsarchitect. Het team is toegespitst op de wateropgave die er ligt. Hiermee werd gepoogd 

het maatschappelijke belang van het rivierengebied te borgen. Wanneer diverse overheden bij 

elkaar worden gezet, is het gemakkelijker om tot een besluit te komen door middel van “een 

optelsom van belangen en groeperingen”. Een mooie uitstraling is daarmee echter niet 

gegarandeerd, vindt de oud-opdrachtgever. Volgens de opdrachtgever van het Q-team is het niet 

nodig om het team vertegenwoordigd te laten worden door afgevaardigden van verschillende 

overheden. Van een Rijksadviseur als voorzitter mag verwacht worden dat hij weet hoe alle 

organisaties van verschillende overheden werken, om voor draagvlak van de Q-teamadviezen te 

zorgen. Desondanks kan afgevraagd worden in hoeverre zo’n Q-team gespitst op 

vertegenwoordiging van diverse disciplines aan de opgave voldoet. Doordat de opgave zo groot en 

ingewikkeld is, is een Q-team waarschijnlijk nooit in staat om aan alle disciplines recht te doen. De 

opdrachtgever zegt hierover: De “rivierkundige kennis, kijkt ook wel naar een stukje historie.” Als 

letterlijk alle disciplines in het Q-team vertegenwoordigd zouden zijn, had ook een cultuurhistoricus 

in het team moeten zitten en dat is niet het geval. 

 

Doordat het Q-team in het kader van het programma van Ruimte voor de Rivier is aangesteld, geeft 

het Q-team adviezen over de ruimtelijke kwaliteit niet alleen bij het project Meinerswijk, maar ook 

bij de andere projecten van Ruimte voor de Rivier.  
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Een extern type Q-team 

Op papier bestaat dit Q-team uit de Rijksadviseur voor Landschap en Water (voorzitter en 

landschapsarchitect), een fysisch geograaf, een stedenbouwkundige, een rivierkundige en een 

ecoloog. De mensen zijn op basis van hun expertise en status binnen het vakgebied door de 

voorzitter en opdrachtgever geselecteerd voor het Q-team. Het Q-team is feitelijk een extern Q-team, 

waarin onafhankelijke leden zitting hebben.  

 

De respondenten beschouwen het Q-team tevens als een onafhankelijk extern adviesteam. De 

opdrachtgever van het Q-team Ruimte voor de Rivier vindt dat een extern Q-team relationeel gezien 

niet verder van de opdrachtgever staat dan een intern team, maar dat het een andere relatie heeft. 

Wanneer een ambtenaar van het programma Ruimte voor de Rivier in een Q-team zit, dan werkt hij 

onder de hiërarchische sturing van de programmadirecteur. Dat is iets anders dan werken binnen 

en voor een onafhankelijk adviescollege. Een Q-team moet niet belast worden met besluiten over 

tijd en geld. De aanstelling van een extern Q-team is voor de buitenwereld vooral erg belangrijk. De 

relatie tussen Q-team en het project is daardoor volgens de respondenten transparanter en 

besluiten kunnen beter verantwoord worden. 

 

Moment betrekken Q-team bij project 

Medio 2013 is gestart met de uitvoering van het project Meinerswijk. Naast de 

waterveiligheidsmaatregelen worden in Stadsblokken-Meinerswijk door Rijkswaterstaat 

recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals een vissteiger en fiets- en struinpaden. Eind 2015 zal het 

project klaar zijn (Ruimte voor de Rivier, 2014b; Rijkswaterstaat, 2014f). 

 

Het Q-team van Ruimte voor de Rivier is in 2006 aangesteld na de fase van de planologische 

kernbeslissing (PKB). De planologische kernbeslissing bestaat tegenwoordig niet meer, maar is te 

vergelijken met de huidige verkenningsfase (het besluit van de PKB is nog wel rechtsgeldig). Tijdens 

de planuitwerkingsfase van project Meinerswijk in 2010 is het Q-team van Ruimte voor de Rivier 

betrokken geraakt (Figuur 6.13).  

 

Figuur 6.13: Aanstelling Q-team bij het project 

Bron: Eigen werk 

 

De oud-opdrachtgever geeft aan dat het voor het project/programma in het algemeen belangrijk is 

om zo vroeg mogelijk een Q-team aan te stellen. Het gaat hierbij om het ‘hulpmiddel’ Q-team. De 

huidige opdrachtgever van het Q-team vindt dat door het Q-team vroeg te betrekken “het Q-team 

mee heeft kunnen groeien met de ontwikkeling van het programma. (…) maar ook dat het 

programma met hen meegroeit. Want ook het programma begon ooit, met wat nu?” Hiermee doelt 

hij welke kant het programma op moest gaan, waar het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. Door het Q-

team vroeg te betrekken kan er invloed op de beslissingen worden uitgeoefend. 
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Gezag: overtuigingskracht, deskundigheid en status. 

Volgens Van Assen & Van Campen, 2014; De Wit, 2013 en Van Campen 2013 moeten Q-teams ‘gezag’ 

hebben. Zij hebben dit onderverdeeld in overtuigingskracht, deskundigheid, ervaring en status. Tijdens 

dit onderzoek is gekeken naar wat de respondenten vinden van deze factoren en of zij vinden of dit van 

invloed is op de onderlinge relatie.  

 

De respondenten vinden dat ‘overtuigingskracht’, ‘deskundigheid’ en ‘status’ van het Q-team van 

invloed zijn op de relatie (zie bijlage F tabel F.10). Een Q-team moet volgens de projectmanager 

geen adviezen “zonder goede argumenten door de strot proberen te duwen, maar overtuigen door 

middel van kennisdeling.” De oud-opdrachtgever van het Q-team vindt dat het niet alleen om de 

overtuigingskracht van het Q-team moet gaan, maar ook over de ontvanger. Een team kan nog zo 

zijn best doen om te overtuigen, maar als de ontvanger niet wil, dan werkt het niet. Over de 

deskundigheid zegt de opdrachtgever dat het belangrijk is dat de leden weten waar ze het over 

hebben en dat daar discussie over gevoerd kan worden. Vooral als het over een subjectief 

onderwerp als ruimtelijke kwaliteit gaat, is het belangrijk om daar met deskundigen over te praten. 

Tevens vinden de respondenten de status van een Q-team belangrijk. Volgens de oud-opdrachtgever 

is de status niet van invloed op de relatie. Hij realiseert echter wel dat het voor de “buitenwereld” 

bepalend kan zijn. Over de ‘ervaring’ van een Q-team zijn de meningen verdeelt. Volgens de 

projectmanager kan het Q-team voorbeelden geven die gebaseerd zijn op ervaringen uit het 

verleden. De Q-teamvoorzitter vindt dat de ervaring mee kan spelen, maar het is volgens hem niet 

doorslaggevend voor de relaties met andere actoren. 

 

6.5.4 Netwerkbenadering 
De positionering van een Q-team wordt bepaald door de netwerkbenadering toe te passen. Dit gebeurt 

aan de hand van de concepten ‘relaties’, ‘cliques’, ‘centraliteit’, ‘formalisatie’ en ‘stabiliteit’. 

 

Relaties 

Volgens de respondenten is er (momenteel) geen sprake van vriendschappelijke relaties, wel van 

zakelijke en vertrouwelijke relaties. De oud-opdrachtgever geeft echter aan dat de samenwerking 

tussen hem en het Q-team is voortgekomen uit een vriendschap tussen hem en de Q-teamvoorzitter. 

Tussen het Q-team en de projectmanager is de relatie afstandelijker. De voorzitter kent de 

projectmanager van het project Meinerswijk niet, onder meer omdat deze door de vele projecten bij 

Ruimte voor de Rivier met veel projectmanagers te maken krijgt. De projectmanager zelf beschouwt 

in sommige gevallen het cluster ruimtelijk kwaliteit tevens als onderdeel van het Q-team, maar 

veelal beschouwt hij ze als belangrijke tussenpersonen. Hierdoor kan wel verwarring ontstaan; wat 

wordt als het Q-team gezien en wat niet? 

 

Cliques 

Uit het interview met de respondenten van project Meinerswijk is gebleken dat er meerdere cliques 

bestaan:  

- Het Q-team. Hierin zit de Rijksadviseur (tevens voorzitter en landschapsarchitect), een 

ecoloog, een rivierkundige, een stedenbouwkundige en een fysisch geograaf.  

- Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, vanuit het programmabureau Ruimte voor de Rivier.  

- Programmabureau Ruimte voor de Rivier. Hierin zit de programmadirecteur die tevens 

de gedelegeerd opdrachtgever van het Q-team is.  

- Projectorganisatie Meinerswijk. Waar onder andere de projectmanager in zit.  
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Net als bij de projecten Zuidasdok en de Zuidelijke ringweg Groningen bestaan er vanwege de 

complexiteit en de grootte van het project naar verwachting nog meer cliques dan hier geschetst. Deze 

cliques vallen echter buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Centraliteit 

De ruimtelijke kwaliteit zorgt voor een betere programmasynergie tussen verschillende partijen. 

Het Q-team vervult volgens de respondenten echter geen mediator rol tussen de verschillende 

partijen. Het team is aangesteld om door middel van adviezen de ruimtelijke kwaliteit in de 

projecten te borgen. Dit zijn voornamelijk gevraagde adviezen. Volgens de voorzitter komt dat 

omdat de advisering in een vast stramien (kader) is gezet van het programma. De adviezen worden 

geschreven door een secretaris die in het cluster ruimtelijke kwaliteit van het Programmabureau 

Ruimte voor de Rivier zit. De secretaris coördineert de Q-teambezoeken en schrijft de adviezen, die 

vervolgens geaccordeerd worden door de voorzitter. 

 

Formalisatie  

Er is een driemaandelijks overleg tussen de Q-teamvoorzitter, de coördinator van het cluster 

ruimtelijke kwaliteit en de gedelegeerde opdrachtgever. Tijdens dit overleg wordt de werkwijze en 

de koers voor borging van ruimtelijke kwaliteit binnen het programma Ruimte voor de Rivier 

bepaald en vastgesteld. Daarnaast vindt er overleg plaats als er spanning ontstaat tussen het Q-

teamadvies en de feitelijke planuitwerking. In de realisatiefase neemt het Q-team deel aan de 

“uitvoeringsbezoeken ruimtelijke kwaliteit” en aan de formele “Q-teambezoeken oplevering 

realisatie”. Tijdens de uitvoeringsbezoeken heeft het Q-team formeel gezien geen rol.  

 

Het Q-team heeft een specifieke opdrachtbrief gekregen. Volgens de voorzitter is de opdracht om 

“oordeelsvorming te geven bij de totstandkoming van plannen en bij de totstandkoming van de 

uitvoering in het kader van de doelstelling Ruimtelijke Kwaliteit.” Het Q-team mag in principe alleen 

advies geven over de maatregelen die door Ruimte voor de Rivier gerealiseerd worden. In overleg 

kunnen adviezen geschreven worden over andere initiatieven in het projectgebied. 

 

Het Q-team brengt tijdens de planuitwerking advies uit aan de directeur van het Programmabureau 

van Ruimte voor de Rivier (PBR). De PBR deelde dit advies vervolgens met de initiatiefnemer, wat 

de provincie, de gemeente, het waterschap of de projectafdeling van Rijkswaterstaat kan zijn. Het 

PBR verwacht van hen een reactie op de bevindingen van het Q-team, waarna het een standpunt 

inneemt. Aan het einde van de planuitwerking formuleert het Q-team per project haar ‘Eindoordeel 

planstudie’. Deze eindoordelen worden meegenomen in de ‘Bevindingennotities’ die de PBR aan de 

minister voorlegt. Wat er in de besluitvorming wel of niet meegenomen wordt, ligt bij de minister. In 

de realisatiefase geeft het Q-team officieel geen advies meer. Ze bezoeken het project nog wel, maar 

hun adviezen hebben geen formele status. Doordat ze echter een belangrijke positie hebben 

gekregen vanuit de opdrachtgever, kunnen ze wel informeel invloed uitoefenen op bijvoorbeeld een 

opdrachtgever of een projectmanager. 

 

Stabiliteit 

De samenstelling van het Q-team is door de tijd heen niet veranderd. De Rijksadviseur is vanaf het 

begin voorzitter geweest, al is deze rol wel al drie keer een andere persoon vervult. De ‘tweede’ 

Rijksadviseur is echter minder betrokken geweest. De ‘eerste’ Rijksadviseur heeft, toen hij reeds 

afgetreden was als Rijksdaviseur, het voorzitterschap voortgezet van de ‘tweede’ Rijksadviseur 

onder haar auspiciën. Dat betekent dat iemand zijn naam eraan verbindt zonder het zelf te doen. De 

‘derde’ Rijksadviseur is wel gewoon voorzitter van het Q-team geworden. De rest van de Q-
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teamleden bestaat nog steeds uit dezelfde personen. Het cluster ruimtelijke kwaliteit, waar het Q-

team intensief mee samenwerkt, wordt door bijna alle oorspronkelijke mensen vervult. De 

programmadirecteur waar het Q-team advies aan uitbrengt is gewisseld vanwege de lange 

doorlooptijd van het programma. Het is een dynamisch netwerk met verschillende actoren.  

 

6.5.5 De invloed van een Q-team 
De verwachting is dat de invloed een Q-team afhankelijk is van de percepties van de respondenten. Een 

projectmanager kan een hele andere ervaring hebben met het Q-team en een ander idee hebben over 

de invloed van een Q-team dan het Q-team zelf.  

 

De invloed van het Q-team op het proces 

Zoals gebleken uit paragraaf 6.5.4 (centraliteit) wordt een Q-team volgens de respondenten niet 

aangesteld om betere samenwerking tussen partijen te stimuleren, maar zorgt de doelstelling 

ruimtelijke kwaliteit daar voor. Het Q-team is aangesteld om adviezen te geven over ruimtelijke 

kwaliteit en deze te borgen, niet om een mediator rol tussen verschillende partijen te vervullen. 

Doordat het Q-team extern is, zijn ze niet verantwoordelijk voor de aspecten tijd en geld. Volgens de 

projectmanager geven zij daardoor een goed tegenwicht, wat van invloed is op het procesverloop.  

 

De invloed van het Q-team op de inhoudelijke plannen 

Volgens de projectmanager van Meinerswijk zit de meerwaarde van een Q-team in het onafhankelijk 

beoordelen van de kwaliteit invulling. Vanwege de beperkte contacturen van het Q-team met het 

project kan afgevraagd worden in hoeverre het Q-team invloed heeft gehad op de inhoudelijke 

plannen van het project Meinerswijk. Veel werk is verricht door de projectorganisatie zelf (zij 

hebben de verantwoordelijkheid ten aanzien van het behalen van de doelstelling ruimtelijke 

kwaliteit) en het cluster ruimtelijke kwaliteit. Een landschapsarchitect van de gemeente Arnhem 

heeft in de beginfase een gebiedsvisie ontwikkeld met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit. Het Q-

team was toen wel in beeld, maar heeft niet op detailniveau meegewerkt en geadviseerd over de 

inhoudelijke plannen. Dit gebeurde mogelijk omdat de gebiedsvisie van de gemeente buiten de 

opdracht van Rijkswaterstaat viel en het Q-team daar niet over ging. Volgens de oud-opdrachtgever 

van het Q-team Ruimte voor de Rivier (Meinerswijk) heeft het Q-team in andere projecten dan 

Meinerswijk echter wel goede en slimme ideeën aangeleverd, omdat ze vroeg in de 

planvormingsfase betrokken werden. 

 

Doordat het Q-team geen wettelijke middelen heeft, moeten ze het hebben van steun van de 

opdrachtgever. Volgens de voorzitter kan een Q-team goed functioneren “als het bestuurlijk 

genootschap het kwaliteitsteam nodig gevonden heeft en heeft doen installeren. Het moet een 

adviesorgaan zijn dat het bestuur steunt, voedt en scherp houdt.” In de meeste gevallen accepteert 

het Q-team een projectbesluit als dat met goede argumentatie onderbouwd is. Wanneer het Q-team 

het echter niet eens is met een besluit, dan kan zij proberen invloed uit te oefenen door opschaling 

naar de hogere bestuurders. Dit wordt overigens wel in overleg gedaan met de programmadirecteur 

- gedelegeerd opdrachtgever van het Q-team - zodat het vertrouwen behouden blijft.  

 

Hoe de invloed op de inhoudelijke plannen werden uitgeoefend is gemeten aan de hand van criteria die 

zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) (zie figuur 

6.14). 
Alle respondenten zijn het erover eens dat de belangrijkste doelen van een Q-team ‘beoordelen’ en 

‘signaleren/alarmeren’ zijn (figuur 6.14 en bijlage F tabel F.14). Over ‘signaleren’ van het Q-team 

zegt de opdrachtgever dat voornamelijk het cluster ruimtelijke kwaliteit of de projectorganisatie 
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signaleert. Over het doel ‘begeleiden en stimuleren’ geven de respondenten aan dat er sprake is van 

stimuleren, maar niet van begeleiden. Omdat er in de realisatiefase nog veel fout kan gaan, is 

ondersteuning van het Q-team tijdens de uitvoering volgens de respondenten noodzakelijk en 

zinvol. Of het doel van een Q-team is om een welstandstoets uit te voeren zijn de meningen 

verdeeld. Formeel gezien is daar volgens de (oud-)opdrachtgevers een welstandscommissie voor. 

Wanneer sprake is van bouwwerken dan neemt, volgens de voorzitter, een welstandscommissie de 

adviezen van het Q-team in veel gevallen wel over. De respondenten zijn het erover eens dat een Q-

team niet mee mag ontwerpen. De projectmanager zegt hierover: “Een slager moet niet zijn eigen 

vlees keuren.” Verder vinden de respondenten dat het doel van een Q-team niet is om 

initiatiefnemer te zijn en om ontwerpers te selecteren. Het Q-team zorgt er echter wel voor dat 

nadruk op het belang van een goede architect wordt gelegd. Tot slot gaven de respondenten over 

het doel ‘kennis vergroten binnen een (project)organisatie’ aan dat het niet het hoofddoel van een 

Q-team is, maar een bijkomend effect. 

 

Figuur 6.14: Aard advisering 

 
Bron: Van Assen & Van Campen, 2014 

 

6.5.6 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat vanwege de borging van de hoofddoelstelling ruimtelijke kwaliteit 

besloten is om een Q-team aan te stellen. Het team moest de verschillende vormen van ruimtelijke 

kwaliteit vanuit verschillende disciplines borgen. De ruimtelijke kwaliteit voor dit project is met 

name gericht geweest op de landschappelijke inpassing van het project. De maatschappelijke 

belangen ‘Cultuurhistorie’ en ‘Ecologie’ (zie bijlage A) zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Het Q-team is formeel in het gehele proces gepositioneerd. Met duidelijke adviesmomenten en een 

mandaat vanuit de opdrachtgever richting het projectteam. Het Q-team bestaat uit onafhankelijke 

leden en wordt tevens door de respondenten als een extern en onafhankelijk team beschouwd. 

Doordat de adviezen worden geschreven door de secretaris afkomstig vanuit het cluster ruimtelijke 

kwaliteit van het programmabureau Ruimte voor de Rivier is er een goede link tussen het Q-team, 

het projectteam en het programmabureau. Daarnaast vormt het gehele cluster ruimtelijke kwaliteit 

een goede schakel tussen het Q-team en het projectteam, waardoor de juiste informatie aangeleverd 

wordt en het Q-team adviezen kan uitbrengen. Het Q-team blijkt vooral invloed uit te oefenen op de 

Het doel van het Q-team is om: 
 

 Te signaleren / alarmeren. 

 Te beoordelen. 

 Te begeleiden en stimuleren. 

 Een initiatiefnemer te zijn. 

 Ontwerpers te selecteren. 

 De kennis binnen een (project)organisatie te vergroten. 

 Tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. 

 Mee te ontwerpen.  

 De welstandstoets uit te voeren. 
 

 

 
Doel van een Q-team 
 
Geen doel van een Q-team 
 
Neutraal of het een doel van een Q-team is. 
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inhoudelijke plannen doordat het team vroeg betrokken is in het proces (planuitwerkingsfase). 

Plannen konden hierdoor vroegtijdig worden aangepast. Er kan echter afgevraagd worden in 

hoeverre het Q-team invloed heeft gehad op de inhoudelijke plannen bij het project Meinerswijk. 

Doordat er sprake is van een programma waarin 34 maatregelen gerealiseerd worden, is het voor 

het Q-team onmogelijk om zich tot op detail met de afzonderlijk projecten bezig te houden. Veel 

werk is verricht door de projectorganisatie zelf (zij dragen de verantwoordelijkheid voor het 

behalen van de doelstelling ruimtelijke kwaliteit) en het cluster ruimtelijke kwaliteit. Vanwege het 

dynamische netwerk waarin het project gerealiseerd wordt, is de consistentie van het Q-team 

tijdens het gehele proces belangrijk om de kwaliteit te borgen. Hierdoor kunnen achtergronden van 

beslissingen doorgegeven blijven worden. De invloed wordt met name uitgeoefend door middel van 

‘signaleren/alarmeren’, ‘stimuleren’ en ‘beoordelen’. Doordat ze geen wettelijke middelen en status 

hebben, zijn de overtuigingskracht, deskundigheid en status van het Q-team de belangrijkste 

factoren.  

 

 

6.6 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven die naar voren zijn gekomen uit het empirische 

onderzoek van de cases Haak om Leeuwarden, Zuidasdok, Zuidelijke ringweg Groningen en 

Meinerswijk (Ruimte voor de Rivier). De verschillen en overeenkomsten tussen de afzonderlijke Q-

teams zullen in deze paragraaf beschreven worden. 

 

6.6.1 Verschillen 
Samenstelling 

Te concluderen is dat de Q-teams in verschillende contexten werken. Deze contextuele 

omstandigheden zorgen voor de verschillende samenstellingen van de Q-teams. De Q-teams Haak 

om Leeuwarden, Zuidasdok en de Zuidelijke ringweg zijn onder invloed van de diverse 

opdrachtgevers en uitvoerende organisaties samengesteld op basis van politiek-bestuurlijke 

belangen. Iedere uitvoerende en/of opdrachtgevende organisatie is vertegenwoordigd in het Q-

team. Bij Ruimte voor de Rivier is de hoofddoelstelling ruimtelijke kwaliteit vastgesteld om 

tegemoet te komen aan de vele belangen van de projectomgeving. Het Q-team is daarom niet 

samengesteld op basis van de politiek-bestuurlijke belangen, maar op basis van verschillende 

disciplines (ecologie, stedenbouw, rivierkunde et cetera) die in verband zijn te brengen met het 

begrip ruimtelijke kwaliteit. De verschillende samenstellingen bepalen de diverse ruimtelijke 

kwaliteitspercepties. Een onafhankelijke ecoloog uit het Q-team van Ruimte voor de Rivier kijkt 

bijvoorbeeld op een andere manier naar de ruimtelijke kwaliteit, dan een stedenbouwkundige 

werkzaam als stadsbouwmeester voor de gemeente Groningen.  

 

Functioneren Q-team 

De Q-teams functioneren op verschillende manieren. Bij de Q-teams Haak om Leeuwarden en 

Meinerswijk (Ruimte voor de Rivier) is de secretaris een belangrijke tussenpersoon tussen het Q-

team en de projectorganisatie. De secretaris weet wat het Q-team aan informatie en materiaal nodig 

heeft om adviezen te kunnen geven. Bij Meinerswijk maakt de secretaris onderdeel uit van het 

cluster ruimtelijke kwaliteit van het programmabureau Ruimte voor de Rivier. Hij is tevens een 

belangrijke schakel tussen het Q-team, de projectorganisatie en het programmabureau Ruimte voor 

de Rivier. Bij de Haak om Leeuwarden is naast de secretaris ieder afzonderlijk lid een belangrijke 

schakel tussen de moederorganisatie en het Q-team. De leden van de Q-teams Zuidasdok en de 
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Zuidelijke ringweg Groningen vormen tevens een schakel met de verschillende moederorganisaties. 

Zij zorgen voor vergroting van het draagvlak bij de achterban, mede door hun eigen status binnen 

die organisatie. Daarnaast worden de adviezen van de teams ook door een secretaris geschreven. Bij 

de Zuidasdok is de secretaris afkomstig uit de projectorganisatie en de secretaris van de Zuidelijke 

ringweg Groningen is afkomstig uit het netwerk van de stadsbouwmeester. De indruk bestaat dat 

deze secretarissen een minder belangrijke schakel vormen. Dit komt omdat deze secretarissen niet 

goed lijken te weten wat het Q-team nodig heeft aan werkmateriaal en informatie om goed 

onderbouwde adviezen te kunnen geven. 

 

Formaliteit vs informaliteit 

De Q-teams bij de Haak om Leeuwarden en Meinerswijk (Ruimte voor de Rivier) hebben een 

formeel vastgelegde taak en rol binnen het gehele proces. Naast formeel contact is er bij de Haak om 

Leeuwarden ook informeel contact. Men houdt elkaar op de hoogte rondom de stand van zaken van 

ruimtelijke kwaliteit binnen het project. De Q-teams Zuidasdok en Zuidelijke ringweg Groningen zijn 

minder formeel gepositioneerd dan de Q-teams Haak om Leeuwarden en Meinerswijk. Er wordt 

voornamelijk ad hoc gewerkt. Hierdoor zit weinig continuïteit in de ontmoetings- en 

adviesmomenten. Het Q-team Zuidelijke ringweg Groningen moet moeite doen om betrokken te 

blijven bij het project. Ze geven daardoor voornamelijk ongevraagd advies. De adviezen en kennis 

van het Q-team worden daardoor niet optimaal gebruikt.  

 

De ruimtelijke kwaliteit 

Over de ruimtelijke kwaliteit van het project bestaan zoals verwacht, verschillende percepties. 

Geconcludeerd kan worden dat meerdere belangen (ecologisch, cultuurhistorisch et cetera) 

belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van een project. Het grootste verschil in beoordelen van 

de ruimtelijke kwaliteit binnen een project wordt gevormd door de criteria ‘ruimtelijke inpassing 

van het project’ en ‘architectonische vormgevingskwaliteit van de objecten’. De respondenten van 

de Q-teams Zuidelijke ringweg Groningen, Zuidasdok en Meinerswijk zien de ruimtelijke kwaliteit 

voornamelijk als de ruimtelijke inpassing van een project inclusief alle bijkomende ruimtelijke 

aspecten als ecologie en cultuurhistorie. De respondenten van het Q-team Haak om Leeuwarden 

zien de ruimtelijke kwaliteit als de architectonische vormgevingskwaliteit van de objecten inclusief 

alle bijkomende ruimtelijke aspecten.  

 

Programmaniveau vs. Projectniveau 

Tot slot zit er een belangrijk verschil in het abstractieniveau waarop de Q-teams werken, en 

daarmee het contact tussen Q-team en project. De Q-teams Haak om Leeuwarden, Zuidasdok en 

Zuidelijke ringweg Groningen zijn aangesteld op projectniveau. Zij kijken intensief mee met de 

ruimtelijke plannen. Het Q-team Meinerswijk is aangesteld op programmaniveau, genaamd Ruimte 

voor de Rivier. Dat betekent dat zij de ruimtelijke kwaliteit bij 34 projecten borgt. Het is echter 

praktisch onmogelijk om tot in detail mee te kijken naar de lokale ruimtelijke plannen. Het Q-team 

heeft daardoor nauwelijks tot geen invloed op de details. Het Q-team is met haar adviezen een 

klankbord ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit voor de betrokken partijen. Zij benadrukt de 

mogelijke risico’s voor de ruimtelijke kwaliteit in het project. Hierdoor wordt er tijdelijk meer 

aandacht besteed aan onderbelichte punten.  
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6.6.2 Overeenkomsten 
Invloed richt zich op de inhoudelijke plannen 

Ondanks de verschillen tussen de Q-teams bestaan er wel degelijk overeenkomsten. Geconcludeerd 

kan worden dat de Q-teams zich voornamelijk richten op de inhoudelijke plannen. Een beter en 

sneller procesverloop is een mooie bijkomstigheid, maar de teams zijn aangesteld om de ruimtelijke 

kwaliteit en daarmee de inhoudelijke plannen te verbeteren en niet om het proces beter en sneller 

te laten verlopen.  

 

Een extern team ten opzichte van het project 

Zoals beschreven bestaan er verschillen in de samenstelling van de Q-teams. Het blijkt echter dat 

alle Q-teams zich extern ten opzichte van het project opstellen. Hierdoor hoeven ze niet alle kleine 

stapjes binnen het project mee te maken en gaan ze niet mee in de ‘waan van het project’. De Q-

teams kunnen oordelen over de inhoud van ruimtelijke kwaliteitsaspecten. Het is duidelijk dat 

vanwege de relaties met de moederorganisaties er geen zuivere onafhankelijkheid van de Q-teams 

met de projecten bestaat. Dit is echter ook niet gewenst, omdat hierdoor de context waarin 

infrastructurele projecten worden gerealiseerd, beter begrepen kunnen worden.  

 

Moment van aanstelling 

Alle Q-teams zijn op tijd tijdens het proces aangesteld. Het Q-team Zuidasdok is betrokken geraakt 

bij het project tijdens de verkenningsfase. De Q-teams Haak om Leeuwarden, Meinerswijk en 

Zuidelijke ringweg Groningen zijn tijdens planuitwerkingsfase aangesteld. Ondanks de verschillende 

momenten van aanstelling is bij elk project wel iemand vroeg in het proces betrokken geweest die 

meedacht over de ruimtelijke kwaliteit, al dan niet onder de noemer ‘Q-team’. Hierdoor kon er 

invloed worden uitgeoefend op belangrijke beslissingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Gezag van een Q-team 

Aangezien Q-teams geen wettelijke status en middelen hebben om de ruimtelijke kwaliteit af te 

dwingen, is het belangrijk dat ze aangesteld worden door opdrachtgevers die een belangrijke status 

binnen de opdrachtgevende/uitvoerende organisaties hebben. Hierdoor krijgt het Q-team mandaat 

om te adviseren en kunnen ze meer invloed hebben op de plannen. Daarnaast wordt de invloed van 

een Q-team vooral bepaald door ervaring, deskundigheid, overtuigingskracht en de status, oftewel 

het ‘Gezag’. Ondanks dat de Q-teams zich bewust zijn van het belang van de status, zouden ze graag 

zien dat dit niet het geval is, omdat het over de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen gaat. 

  

Tot slot oefent het Q-team invloed uit door middel van ‘signaleren/alarmeren’ en te ‘beoordelen’. De 

respondenten van de Q-teams Zuidasdok, Zuidelijke ringweg Groningen en Meinerswijk vinden 

daarnaast ‘stimuleren’ ook zeer belangrijk om invloed uit te kunnen oefenen.  
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7. Conclusie en 

aanbevelingen 
 
In de eerste en tweede paragraaf van dit hoofdstuk worden het theoretische kader en de resultaten 

uit het empirische onderzoek gebruikt om de empirische deelvragen en de centrale vraag te 

beantwoorden. In paragraaf drie worden aanbevelingen geformuleerd over de invloed en het 

functioneren van Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten op basis van de uitkomsten van dit 

onderzoek. Verder wordt er in deze paragraaf aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek 

naar Q-teams in Nederland. In de discussie wordt tot slot een reflectie op Q-teams gegeven. 

 

  

7.1 Beantwoording van de empirische deelvragen 
 

Aan de hand van de onderzoekscases zullen eerst de empirische deelvragen beantwoord worden, 

om vervolgens te centrale vraag te beantwoorden; In hoeverre hebben Q-teams bij 

Rijkswaterstaatprojecten invloed op de borging van ruimtelijke kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot 

en met de uitvoering? De theoretische deelvragen zijn reeds in hoofdstuk twee, drie en vier 

beantwoord.  

 

7.1.1 Wanneer worden Q-teams betrokken bij het proces van 

Rijkswaterstaatprojecten? 
De eerste deelvraag richt zich op het moment dat Q-teams betrokken worden bij het 

planningsproces van Rijkswaterstaatprojecten. Het blijkt dat Q-teams vroeg in het planningsproces 

worden aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit in projecten te borgen. 

 

Belangrijk bij de borging van ruimtelijke kwaliteit gedurende het gehele proces, is de keuze voor het 

moment waarop een Q-team wordt aangesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 

vinden dat Q-teams zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces betrokken moeten worden. Dit is 

in de benaming van het Rijkswaterstaatproces de verkenningsfase of vroeg in de 

planuitwerkingsfase. Vanuit de netwerkbenadering en de Rijkswaterstaatgeschiedenis kan dit 

antwoord verklaard worden. Decennia lang heeft Rijkswaterstaat zich als enige speler met de aanleg 

van weg- en waterinfrastructuur bezig gehouden. Het kan echter niet meer om de beweging van 

government naar governance heen. Het inpassen van infrastructuur stuit steeds vaker op weerstand 

doordat de burger mondiger wordt. Zij verwachten eerder en meer inspraak tijdens het 

planningsproces. Rijkswaterstaat moet daarom steeds meer aandacht besteden aan de inpassing en 

de kwaliteit van het project in de omgeving. Daarmee wordt het werkterrein complexer omdat 

actoren met verschillende belangen betrokken zijn bij de inpassing van een project (Van den Brink, 

2009). Om aan deze belangen tegemoet te komen is de aanstelling van een Q-team (zie bijvoorbeeld 
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Van Assen & Van Campen, 2014, pp. 53-57) een hulpmiddel dat Rijkswaterstaat steeds vaker inzet 

om de ruimtelijke kwaliteit te definiëren en te borgen. 

 

Door een Q-team vroeg in het planningsproces te betrekken, is er nog ruimte om tijdens belangrijke 

beslissingen te adviseren. Dit zijn bijvoorbeeld een tracélocatie of het aanbieden van alternatieve 

oplossingen voor ruimtelijke plannen. Tijdens infrastructurele projecten ligt de nadruk 

voornamelijk op de tijdsplanning en het budget van een project. Door een Q-team vroeg te 

betrekken, wordt er tevens nadruk op de kwaliteitsaspecten van het project gelegd. Als Q-teamleden 

vanaf het begin in het planningsproces betrokken zijn bij het project, begrijpen ze de context waarin 

belangrijke projectbeslissingen genomen worden. Q-teams passen daar de adviezen op aan 

waardoor deze inhoudelijk beter worden. Voor het vervolg van het proces is dit belangrijk, omdat 

besluiten die later in het proces genomen worden sneller zullen verlopen.  

 

7.1.2 Hoe positioneert een Q-team zich binnen een netwerk? 
De tweede deelvraag richt zich op de positionering van een Q-team binnen het netwerk van diverse 

actoren bij Rijkswaterstaatprojecten. Geconcludeerd kan worden dat Q-teams vanuit een 

netwerkperspectief bekeken externe adviesorganen zijn voor een projectorganisatie. Ze stellen zich 

binnen een netwerk in een perifere positie op. De concepten cliques, centraliteit, formalisatie, 

stabiliteit en de onderlinge relatietypes zorgden voor de analyse van het netwerk (Oerlemans & 

Kenis, 2007; Scott, 2012; Williams, 2005).  

 

Cliques 

‘Cliques’ binnen een netwerk geven het aantal actoren weer die onderling dichter met elkaar 

verbonden zijn dan met de rest van het netwerk (Oerlemans & Kenis, 2007, p.40). Bij 

Rijkswaterstaatprojecten worden cliques bevestigd doordat ze formeel op papier vastgelegd 

worden. Met name de cliques ‘projectorganisatie’ en ‘Q-team’ zijn tijdens dit onderzoek belangrijk 

geweest. Er kunnen tussen deze cliques zowel sterke relaties (zoals Q-teamleden die afkomstig zijn 

uit één van de uitvoerende moederorganisaties), als zwakke relaties bestaan (zoals een 

onafhankelijke ecoloog uit het Q-team). Scott (2012, p.18) verklaart dat door het hebben van 

zwakke relaties tussen cliques, nieuwe input geleverd kan worden. Er moet een balans bestaan 

tussen het hebben van zwakke en sterke relaties. Een Q-team dat op programmabasis werkt heeft 

voornamelijk een zwakke relatie met de projectorganisatie. Het is namelijk praktisch onmogelijk om 

intensief betrokken te zijn bij alle projecten op programmaniveau. Q-teams op projectniveau kijken 

gedetailleerder mee naar de ruimtelijke plannen dan Q-teams op programmaniveau en hebben een 

sterkere relatie met de projectorganisatie.  

 

Formalisatie  

Q-teams ontstaan veelal op basis van informele relaties en contacten, omdat bijvoorbeeld de 

opdrachtgever het belangrijk vindt om een ruimtelijk adviesteam te betrekken, of omdat de 

ruimtelijke vormgevingsadviseurs samen beter kunnen werken dan afzonderlijk. Ook Koppenjan & 

Klijn (2004, p.10) gaven aan dat netwerken en samenwerkingen veelal ontstaan op basis van 

onderling vertrouwen en op basis van informele relaties. Voor de invloed van een Q-team is het 

echter belangrijk dat er duidelijke en heldere afspraken gemaakt worden. Voor het Q-team en de 

opdrachtgever zelf, maar ook voor buitenstaanders zoals een aannemer moet van begin af aan 

duidelijk zijn wat de rol en taak van het Q-team is. Hun positie moet in het planningsproces dus wel 

geformaliseerd worden. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat dit niet altijd gebeurd, omdat 

sommige Q-teams vooral ad hoc werken.  
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Stabiliteit 

Tijdens het empirische onderzoek is gebleken dat de respondenten behoefte hebben aan het 

behouden van een bepaalde mate van stabiliteit in het Q-team. De context waarin gewerkt wordt, 

wordt hierdoor beter begrepen en het Q-team en de projectorganisatie kunnen zowel inhoudelijk 

als op relationeel gebied met elkaar meegroeien. Ook Williams (2005) en Bruijn & Heuvelhof (2000 

in Luijten, 2005, p.19) geven aan dat vanwege de stabiliteit door actoren zij een continue factor 

vormen in het dynamische proces waarin ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Tijdens dit 

onderzoek is ook gebleken dat het krijgen van nieuwe teamleden voor nieuwe input zorgt. Williams 

(2005) geeft aan dat afwisseling in actoren de mogelijkheid biedt om in te spelen op bijvoorbeeld 

een veranderende opgave. Dit wordt bevestigd met bevindingen uit dit onderzoek.  

 

Centraliteit 

Zoals in de inleiding van deze paragraaf is beschreven, positioneren Q-teams zich niet centraal 

binnen het netwerk van het project. Zij zijn een extern orgaan dat zo nu en dan advies uitbrengt. Ze 

gaan hierdoor niet mee in de ‘waan van het project’. Uit onderzoek van onder andere Sparrowe & 

Liden (2005) en Scott (2012) is echter gebleken dat centrale posities in een netwerk meer invloed 

uitoefenen dan degene die zich in een perifere positie bevinden, omdat ze in contact staan met de 

meeste actoren uit het netwerk. Het resultaat van dit onderzoek kan verklaard worden door andere 

aspecten. De invloed wordt onder meer uitgeoefend door het mandaat dat een Q-team krijgt vanuit 

de opdrachtgever, om zwaarwegende adviezen uit te brengen, maar ook de eigen 

overtuigingskracht, deskundigheid en het hebben van een goede secretaris bepalen de invloed (zie 

voor nadere toelichting paragraaf 7.1.4).  

 

Relatietypes 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat het netwerk waarin een Q-team werkt, beter functioneert op 

basis van een goed onderling vertrouwen. Hierdoor wordt tussen het Q-team en de 

projectorganisatie beter samengewerkt. Ook Oerlemans & Kenis (2007, p.39) geven aan dat 

vriendschap (er is dan sprake van veel wederzijds vertrouwen) één van de onderlinge interacties is 

waardoor een netwerk gevormd wordt.  

 

7.1.3 Welke invloed heeft een Q-team op het proces? 
De derde deelvraag richt zich op de invloed van een Q-team op het gehele proces (van verkenning 

tot en met de realisatie) tijdens Rijkswaterstaatprojecten. Gebleken is dat Q-teams geen directe 

invloed hebben op het planningsproces.  

 

Om tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit te komen, moet er sprake zijn van een sociaal proces, waar 

door middel van dialoog met elkaar over de definitie van het begrip wordt gesproken. Tijdens dit 

onderzoek is daarom bevestigd dat dé ruimtelijke kwaliteit niet bestaat. Hooimeijer e.a. (2001) gaf 

tevens aan dat de totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit afhankelijk is van de invulling die 

verschillende actoren binnen een netwerk aan het begrip geven. Er kan beter samengewerkt 

worden door aandacht te geven aan de ruimtelijke kwaliteit binnen het project, omdat het meerdere 

maatschappelijke belangen omvat. Het Q-team kan helpen deze verschillende maatschappelijke 

belangen te benoemen. Daarnaast zijn Q-teams breed samengesteld, waardoor verschillende 

perspectieven van ruimtelijke kwaliteit vertegenwoordigd zijn. Vanuit de literatuur (o.a. Hooimeijer 

e.a., 2001; Janssen-Jansen, 2009; Van Campen, 2013) bekeken zouden Q-teams invloed kunnen 

hebben op het planningsproces door het ruimtelijke kwaliteitsproces te begeleiden en de 

verschillende percepties over ruimtelijke kwaliteit te borgen. Daarnaast kan ruimtelijke kwaliteit 

volgens Twist e.a. (2011) voor een sneller planningsproces zorgen, omdat verschillende belangen 
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eerder en sneller worden geïntegreerd in het ruimtelijke plan. Mogelijk hadden Q-teams hier een 

bijdrage aan kunnen leveren. Met dit onderzoek is echter gebleken dat Q-teams niet aantoonbaar 

invloed hebben op een sneller procesverloop. Ze moeten puur en alleen de inhoud beoordelen en 

zich niet met politiek-bestuurlijke vraagstukken bezighouden waar besluitvormers voor zijn 

aangesteld.  

 

Doordat Q-teams echter vroeg in het planningsproces worden aangesteld, hebben ze indirect toch 

een bepaalde invloed op het planningsproces. Als het Q-team namelijk in de verkenningsfase of de 

planuitwerkingsfase aangesteld wordt om over de ruimtelijke kwaliteit van het project mee te 

denken, kunnen zij de context en projectbesluiten beter begrijpen. Als zij vervolgens tot en met de 

realisatiefase betrokken zijn, zorgen zij voor continuïteit gedurende het gehele proces. Zij zorgen 

voor een soepel procesverloop doordat het regelmatig adviseert over wat ruimtelijke kwaliteit 

inhoudt voor het project. Daarnaast draagt de overheid in de realisatiefase haar taken en 

bevoegdheden over aan marktpartijen, waardoor ze zelf minder invloed hebben over de uitvoering 

van de ruimtelijke plannen van het project. Wanneer Q-teams betrokken blijven tot aan het einde 

van het proces, kunnen ze als bewaker van de plannen optreden. Hierdoor houdt de overheid toch 

een controlerende vinger aan de pols bij de marktpartijen. 

 

7.1.4 Welke invloed heeft een Q-team op de inhoudelijke plannen? 
De vierde deelvraag richt zich op de invloed van een Q-team op de inhoudelijke plannen tijdens 

Rijkswaterstaatprojecten. In dit onderzoek is gebleken dat Q-teams invloed hebben op de 

inhoudelijke plannen, maar wat de inhoudelijke plannen van het project zijn verschilt per fase. Dit 

kunnen ruimtelijke visies in het begin van het planningsproces zijn, maar ook tijdens de 

voorbereidende uitvoeringsfase de formulering van ruimtelijke kwaliteit in contracten naar de 

markt toe. Daarnaast bepaalt de perceptie over de ruimtelijke kwaliteit waar de nadruk in de 

plannen op gelegd wordt.  

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Door de vele verschillende percepties in de maatschappij worden objecten verschillend bekeken en 

beoordeeld. Ruimtelijke kwaliteit is daardoor contextafhankelijk (Janssen-Jansen e.a., 2009) en een 

subjectief begrip (Smidt, 2005; Pirsig, 1974 in Stoop, 2014). Dit onderzoek bevestigd de stelling dat 

ruimtelijke kwaliteit subjectief is. Door er met elkaar in gesprek over te gaan, kan het begrip meer 

diepgang krijgen en kan er meer duidelijkheid over geschapen worden. De gewenste kwaliteit 

bepaalt uiteindelijk hoe aan de inhoudelijke plannen invulling wordt gegeven.  

 

Manieren waarop invloed wordt uitgeoefend 

Zoals aangegeven in de inleiding hebben Q-teams invloed op de ruimtelijke plannen. Ze geven 

adviezen over de ruimtelijke kwaliteit en reiken alternatieve ideeën en oplossingen aan. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de Q-teams zelf, maar ook de opdrachtgevers en de projectmanagers 

vinden dat een Q-team moet ‘beoordelen’, ´stimuleren’ en ‘signaleren/alarmeren’ om invloed uit te 

oefenen op de ruimtelijke kwaliteit. Ook uit onderzoek van Van Assen & Van Campen (2014) blijkt 

dat de Q-teams zelf vinden dat de aard van de advisering voornamelijk ‘beoordelend’, 

‘begeleidend/stimulerend’ en ‘signalerend/alarmerend’ is. ‘Begeleiden’ blijkt uit dit onderzoek 

echter geen onderdeel uit te maken van de doelen van een Q-team. Dit kan mogelijk verklaard 

worden door de onafhankelijke houding van een Q-team ten opzichte van de projecten. Ze zijn te 

weinig betrokken om daadwerkelijk begeleiding te kunnen bieden. In tegenstelling tot de vroegere 

welstandscommissie hebben Q-teams geen wettelijke middelen, als een welstandstoets, om de 

kwaliteit van een project af te dwingen. Ze moeten het hebben van hun ‘gezag’, dat bestaat uit de 
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ervaring, deskundigheid, overtuigingskracht en status. Dit wordt onderschreven in de onderzoeken 

van Van Assen & Van Campen, 2014; De Wit, 2013 en Van Campen, 2013. Q-teams zijn zich bewust 

van het belang van de status die ze hebben, zoals een Rijksadviseur en stadbouwmeester, al zouden 

ze graag zien dat het over de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen gaat. Daarnaast is het belangrijk 

dat Q-teams aangesteld worden door opdrachtgevers met een belangrijke status binnen de 

opdrachtgevende en/of uitvoerende organisaties, zoals een bestuurder. Hierdoor krijgt het Q-team 

een mandaat om te adviseren en kunnen ze meer invloed hebben op de ruimtelijke plannen. De 

secretaris als tussenpersoon voor het Q-team en projectorganisatie, kan ook zorgen voor de invloed 

van een Q-team. Ongeacht of er sprake is van sterke of zwakke relaties tussen het Q-team en de 

projectorganisatie (paragraaf 7.1.2) is het belangrijk dat de secretaris weet wat nodig is voor een 

goed functionerend Q-team. Enerzijds moet de secretaris zorgen voor de juiste informatie en 

werkmateriaal, zoals kaarten of gevisualiseerde ruimtelijke plannen. Concrete informatie is een 

vereiste voor het geven van heldere adviezen. Anderzijds kan een secretaris, mits deze afkomstig is 

uit de projectorganisatie, er voor zorgen dat de adviezen bij de juiste personen terecht komen, zoals 

de opdrachtgevers of de bestuurders. Het Q-team moet samen met de secretaris en de 

opdrachtgever communiceren over wederzijdse verwachtingen. Duidelijke afspraken moeten 

daarbij gemaakt worden over de rol, taak en bevoegdheid van de secretaris en het Q-team 

 

 

7.2 Slotsom 
 

Het doel van dit onderzoek was om door middel van de huidige theoretische inzichten te 

achterhalen welke invloed Q-teams hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de inhoudelijke plannen 

en het planningsproces. Dit speelde van de verkenningsfase tot en met de uitvoering. Er zijn vier Q-

teams onderzocht die zich in een (voorbereidende) uitvoeringsfase bevinden, zodat teruggekeken 

kan worden op de mogelijke invloed die de Q-teams geleverd hebben. De centrale vraag in dit 

onderzoek is:  

 

In hoeverre hebben Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten invloed op de borging van ruimtelijke 

kwaliteit vanaf de verkenningsfase tot en met de uitvoering? 

 

Gebaseerd op de antwoorden van de vier empirische deelvragen kan geconcludeerd worden dat de 

Q-teams voornamelijk invloed leveren op de inhoudelijke plannen. Zij zorgen ervoor dat wanneer zij 

vroeg in het planningsproces betrokken worden, helpen bij het benadrukken en het definiëren van 

het begrip ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor leveren ze een toegevoegde waarde bij 

Rijkswaterstaatprojecten. In de begin fase kunnen zij namelijk nog invloed uitoefenen op 

belangrijke projectbeslissingen, zoals de tracering, die genomen moeten worden. Het Q-team kan 

hierdoor al vroeg tijdens het planningsproces goed tegenwicht bieden aan de belangrijke aspecten 

tijd en budget, die vaak veel invloed hebben tijdens infrastructurele projecten. Het Q-team helpt 

daarmee de kwaliteit in een project bespreekbaar te maken. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Dé ruimtelijke kwaliteit kan als begrip niet exact gedefinieerd worden. Het is contextafhankelijk en 

een sociaal proces waarin tot de gewenste kwaliteit wordt gekomen. Tijdens dit onderzoek is 

gebleken dat de randvoorwaarden van de fysieke ruimte en het benoemen en afwegen van wensen 

van belanghebbenden, bepaalt wat de ruimtelijke kwaliteit is. Het Q-team is een hulpmiddel om 
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hierbij te helpen. Ze helpen bij het trechteren van verschillende belangen, ideeën en 

aandachtspunten naar concrete oplossingen.  

 

Het gezag van een Q-team zorgt voor het uitoefenen van invloed 

Naast het benadrukken van de ruimtelijke kwaliteit zit de toegevoegde waarde van Q-teams bij 

Rijkswaterstaatprojecten in de ervaring en deskundigheid die ze hebben met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit binnen complexe en omvangrijke ruimtelijke opgaven. Q-teams hebben geen 

wettelijke middelen en status om hun invloed uit te oefenen, maar moeten het hebben van hun 

overtuigingskracht en de status, alsmede de ervaring en deskundigheid. Tijdens dit onderzoek is 

gebleken dat wanneer Q-teams aangesteld worden door bestuurders en daardoor een mandaat 

krijgen om adviezen uit te brengen, worden zij op basis van vertrouwen aangesteld en niet omdat 

het een wettelijke verplichting is. 

 

Onderlinge relaties 

Q-teams worden aangesteld op basis van informele afspraken (onderling vertrouwelijke relaties) en 

minder op basis van formele afspraken (omdat het bijvoorbeeld een wettelijke eis is). Er is daardoor 

veel sprake van samenwerking tussen de actoren. Ook Williams (2005) geeft aan dat wanneer 

netwerken sterk geformaliseerd zijn, de wil om samen te werken af neemt. De keerzijde van 

informele netwerken is echter dat er voornamelijk ad hoc gewerkt wordt. Hierdoor kan minder 

invloed uitgeoefend worden, omdat er geen duidelijke afspraken en taakomschrijvingen zijn 

gemaakt. Adviezen kunnen daardoor sneller genegeerd worden dan wanneer dit formeel is 

vastgelegd. Middelkoop (2013) geeft aan dat wanneer een onafhankelijk team wordt aangesteld, het 

belangrijk is dat bestuurders een advies naast zich neer kunnen leggen en dat Q-teams vrij en 

ongebonden moeten kunnen spreken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt inderdaad dat 

adviezen niet overgenomen hoeven te worden, omdat Q-teams immers geen besluitvormers zijn. 

Desondanks is een mate van formalisatie, zoals het geven van een verplichte onderbouwde reactie 

op het advies, wel belangrijk voor het functioneren van een Q-team en de invloed die ze kunnen 

uitoefenen. Bij sommige Q-teams wordt dit al gedaan en zorgt dit voor een positieve uitwerking op 

de samenwerking.  

 

Tot slot is de invloed van een Q-team afhankelijk van het hebben van een goede secretaris als 

tussenpersoon. Bij de onderzochte Q-teams is gebleken dat wanneer de secretaris niet aanwezig 

was of wanneer deze geen duidelijke taakomschrijving heeft gehad, de adviezen van Q-teams 

minder goed doorwerken. Daarnaast zal de kwaliteit van de adviezen achteruit gaan, omdat het 

team niet de juiste informatie aangeleverd krijgt om adviezen te geven.  

 

Q-teams kunnen bij Rijkswaterstaatprojecten dus een belangrijke bijdrage leveren aan de borging 

van ruimtelijke kwaliteit, zolang ze op het juiste moment betrokken worden, er onderling een goede 

vertrouwensrelaties bestaat, ze ‘gezag’ hebben en ze een goede secretaris als tussenpersoon tussen 

Q-team en het project hebben. Als deze aspecten goed geborgd en in balans zijn, dan kan een Q-team 

zeker een lust zijn voor Rijkswaterstaatprojecten.  
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7.3 Aanbevelingen 
 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden onderstaande aanbevelingen gedaan voor het 

inzetten van Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten. Het inzetten van deze aanbevelingen kan het 

effect van een Q-team vergroten. De aanbevelingen zijn opgedeeld in aanbevelingen voor 

opdrachtgevers, aanbevelingen voor Q-teams en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

 

7.3.1 Aanbevelingen voor opdrachtgevers 
1. Betrek een Q-team zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces. Het is van belang voor de 

verhouding tussen tijd, geld en kwaliteit om een Q-team in een zo vroeg mogelijk stadium van het 

proces in te zetten. Hierdoor wordt al vroeg aandacht besteed aan de kwaliteit van een project en 

kan het team meegroeien met het project. Tevens kunnen beslissingen beter begrepen worden en 

ontstaat er onderling meer vertrouwen. Zowel de Q-teams zelf als de opdrachtgevers geven aan dat 

hier behoefte aan is.  

 

2. Zorg dat een Q-team duidelijker in het planningsproces gepositioneerd worden. Voor 

alle partijen binnen het netwerk van het project moet duidelijk zijn wat de rol en taak van het Q-

team is. Bijvoorbeeld wat voor een type advisering (beoordelen, stimuleren et cetera) geeft het Q-

team? Waar oordeelt het Q-team over en waar niet? Op welke momenten wordt er geadviseerd en 

aan wie? Wat gebeurt er met de adviezen? De opdracht van het team moet duidelijk zijn en de 

kaders van het gebied waar de advisering overgaat. Daarnaast moeten duidelijke afspraken gemaakt 

worden wanneer het Q-team advies geeft en aan wie. Door het maken van duidelijke afspraken kan 

er geen verwarring ontstaan en kunnen betere adviezen gegeven worden. Daarnaast is vanwege het 

dynamische netwerk van verschillende actoren belangrijk om formeel vastgelegde afspraken te 

maken. Anders bestaat het risico dat het borgen van ruimtelijke kwaliteit door een Q-team 

afhankelijk wordt van persoonlijke voorkeuren. De ene opdrachtgever kan bijvoorbeeld ruimtelijke 

kwaliteit belangrijk vinden, terwijl de volgende opdrachtgever dat niet vindt. Ook het bestuurlijk 

genootschap moet geloven in het aanstellen van een Q-team zodat deze de ruimte krijgt om 

gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast heeft het Q-team geen wettelijke middelen om 

invloed uit te oefenen. Als bestuurders hun vertrouwen uiten in het team, krijgt deze een status mee, 

waardoor er toch invloed uitgeoefend kan worden.  

 

3. Zorg voor een secretaris, als tussenpersoon, die voor het aanleveren van de juiste 

informatie zorgt en een terugkoppeling geeft aan het Q-team over de adviezen. De secretaris 

moet ervoor zorgen dat goede documenten aangeleverd worden. Q-teams vinden het belangrijk dat 

de secretaris weet wat het Q-team nodig heeft en wat belangrijke punten zijn om een Q-team naar te 

laten kijken. Hierdoor hoeft het Q-team niet over de kleinste details mee te denken, maar kan het 

goede adviezen geven over het geheel van het project. De secretaris moet daarom iemand zijn met 

inhoudelijke kennis. Daarnaast is een terugkoppeling van het project naar het Q-team belangrijk. Q-

teams vinden het belangrijk dat ze een terugkoppeling krijgen op de adviezen die ze geven en de 

vragen die ze stellen, omdat zonder een goed onderbouwde terugkoppeling er 

communicatieproblemen tussen het Q-team en het project ontstaat. Dit kan voor frustraties zorgen 

waarbij het onderling vertrouwen geschaad kan worden. Een goede terugkoppeling zorgt voor een 

beter dialoog tussen het Q-team en het project.  
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7.3.2 Aanbevelingen voor Q-teams 
1. Voor het Q-team moet duidelijk zijn wat de rol en de taak van het team is. Vaak zitten er 

mensen in het team met een bepaalde status binnen de ruimtelijke kwaliteitswereld. Het Q-team 

moet beseffen dat ondanks dat ze een status meekrijgen van een opdrachtgever, hier zorgvuldig 

mee moet worden omgegaan. Q-teams moeten zich bewust zijn van het feit dat ze adviseurs zijn en 

geen besluitvormers.  

2. Geef haalbare adviezen. Het is belangrijk dat een Q-team op hoofdlijnen begrijpt hoe 

besluitvormingsprocessen verlopen, wat de scope van het project is en waarom beslissingen 

genomen worden. Door te begrijpen hoe processen verlopen, kunnen adviezen hier ook op 

aangepast worden. Een Q-team moet in de begin fases geen adviezen geven over kleine details 

binnen een project, aangezien de hoofdlijnen dan het belangrijkste zijn. Daarnaast moet een Q-team 

rekening houden met de scope, tijdsplanning en het budget van een project. Worden adviezen hier 

niet op aangesloten, dan verdwijnt de geloofwaardigheid en wordt er vervolgens niets met de 

adviezen gedaan.  

 

3. Communiceer duidelijk de samenstelling van het Q-team. Aangezien er binnen een netwerk 

van verschillende partijen gewerkt wordt, is het belangrijk om duidelijk naar al deze partijen te 

communiceren over wie er in het Q-team zitten en de adviezen geven. Wordt dit niet gedaan dan 

kan er verwarring ontstaan, wat tot gevolg kan hebben dat mensen niet weten wie het advies 

daadwerkelijk geeft en daarmee het onderlinge vertrouwen geschaad kan worden.  

 

7.3.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
1. Doe nader onderzoek naar interne Q-teams. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van 

Q-teams. Deze Q-teams bleken zich allemaal extern van het project en de projectorganisatie op te 

stellen. Interessant is om te onderzoeken of interne Q-teams een andere invloed leveren op de 

inhoudelijke plannen. Daarnaast is het interessant om te achterhalen wat de verschillende 

percepties hierover zijn, aangezien de respondenten tijdens dit onderzoek positief waren over de 

externe Q-teams. Mogelijk bestaat er een verschil over de ervaring met werken met een intern Q-

team.  

 

2. Doe meer inhoudelijk- en beleidsonderzoek naar de invloed van Q-teams. Tijdens dit 

onderzoek lag de nadruk op de ervaringen van respondenten met Q-teams. Aan hen is gevraagd wat 

zij vinden wat de invloed van een Q-team is op het proces en de inhoudelijke plannen. Gebleken is 

dat de respondenten vinden dat Q-teams met name invloed hebben op de inhoudelijke plannen. 

Door meer inhoudelijk- en beleidsonderzoek te doen, kan daadwerkelijk bekeken worden wat de 

invloed van een Q-team is op de inhoudelijke plannen. Echter zal dit een langere tijd in beslag 

nemen, aangezien met een Q-team meegelopen moet worden om te kunnen onderzoeken welke 

(informele) adviezen ze geven en of dat vervolgens daadwerkelijk doorwerkt in de inhoudelijke 

plannen.  

 

3. Doe meer onderzoek naar de rol en taak van ruimtelijke kwaliteitsadviseurs vanuit de 

ambtelijke organisatie ten opzichte van Q-teams. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat 

ambtelijke organisaties en Q-teams zelf, Q-teams nog aan het uitvinden zijn met betrekking tot de 

rol en taak die zij moeten vervullen. In dit onderzoek lag de focus op de invloed van Q-teams. Er is 

gekeken hoe Q-teams zijn samengesteld en hoe ze werken. Ambtelijke organisaties zijn tevens 

opzoek naar welke rol en taak zij moeten vervullen ten opzichte van Q-teams. Nader onderzoek is 

nodig om dit beeld compleet te krijgen.  
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7.4 Discussie 
 

Tijdens dit onderzoek zijn vier Q-teams geëvalueerd. Doordat er weinig over Q-teams bekend is, is 

onderzoek gedaan naar overeenkomsten en verschillen tussen Q-teams die zich in een 

(voorbereidende) uitvoeringsfase bij Rijkswaterstaatprojecten bevinden. Vanuit een theoretisch 

netwerkperspectief is naar de invloed van Q-teams gekeken. Door gebruik te maken van het 

netwerkperspectief kon tijdens het empirische onderzoek achterhaald worden hoe de onderlinge 

relaties lagen tussen de verschillende respondenten. Een netwerk van actoren waarbinnen 

(infrastructurele) projecten plaatsvinden is complex, waardoor een concreet beeld schetsen lastig is. 

Desondanks bood de netwerkbenadering goede handvatten om onderlinge relaties en verhoudingen 

te achterhalen, om toch tot een analyse over de positionering van het Q-team ten opzichte van het 

Rijkswaterstaatproject te kunnen komen.  

 

Vanuit een netwerkperspectief bekeken bevindt de overheid zich in een netwerk van verschillende 

actoren (zie o.a. Castells, 2011; Scott, 2012; Fenwick, e.a., 2014). Er is namelijk sprake van een 

terugtredende overheid, die het werk steeds meer aan de maatschappij overlaat. Met betrekking tot 

de (voor dit onderzoek belangrijke) ruimtelijke kwaliteit zit Rijkswaterstaat in een continu 

spanningsveld tussen controle houden en loslaten. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat een Q-team 

een goed middel is om vinger aan de pols te houden met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 

richting de maatschappij. Verder is met dit onderzoek gebleken dat het Q-team een meerwaarde 

oplevert voor de kwaliteit van het project. Zeker binnen de infrastructurele wereld, waarin veel 

nadruk ligt op het civieltechnisch ontwerp, maar het landschap rondom het project niet bestudeerd 

wordt, legt een Q-team een goede verbinding tussen deze twee werelden. Het Q-team moet echter 

niet als hulpmiddel overschat worden. Overheden moeten Q-teams niet aanstellen zonder zich af te 

vragen of het team daadwerkelijk werk kan verrichten dat een meerwaarde voor de ruimtelijke 

kwaliteit oplevert. Q-teams moeten bijvoorbeeld niet laat in het planningsproces (zoals de 

realisatiefase) aangesteld worden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen, omdat er dan geen ruimte 

meer is voor wijzigingen. Q-teams en ruimtelijke kwaliteit kunnen dan als een last beschouwd 

worden, omdat ze de voortgang van het proces tegenwerken. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat 

Q-teams zich niet moeten gaan gedragen als besluitvormers, die weten wat er met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit moet gebeuren. Hun rol is gericht op het adviseren van overheden en 

marktpartijen. Ze zijn daarmee geen alwetende binnen een ruimtelijk project. Daarnaast is uit 

onderzoek van Van Assen en Van Campen (2014, pp. 17-22) gebleken dat bijvoorbeeld het 

aanstellen van passieve mensen een matig Q-team kan opleveren. Dit kan ervoor zorgen dat er geen 

meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit geleverd wordt. Een Q-team kost dan meer geld dan dat 

het oplevert. De resultaten voortgekomen uit dit onderzoek over de invloed van een Q-team worden 

door deze inzichten genuanceerd. 

 

Doordat Q-teams relatief nieuw zijn, zijn zij zichzelf nog aan het uitvinden om constant hun bijdrage 

voor de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Met behulp van de inzichten uit dit wetenschappelijke 

onderzoek, kan een stapje dichterbij gezet worden naar een beter functionerend Q-team.  
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Bijlage A 
 
Inhoudsanalyse: De ruimtelijke kwaliteitsmatrix toegepast voor water- 
en weginfrastructuurprojecten 
 
Rijkswaterstaat maakt bij de definiëring van ruimtelijke kwaliteit tijdens projecten en programma’s 

gebruik van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden (Rijkswaterstaat, 2012a). Echter, de 

matrix van Hooimeijer blijft voor de definiëring en toetsing van ruimtelijke kwaliteit in 

Rijkswaterstaatprojecten en programma’s abstract. In deze paragraaf zal daarom een matrix 

gemaakt worden dat specifiek gericht is op een Rijkswaterstaatperspectief. Zoals in de 

hoofdstukken twee en vier is beschreven, kan en wil Rijkswaterstaat niet alleen als actor met 

ruimtelijke infrastructurele projecten bezig zijn, maar samen met andere partijen. Vanuit een 

netwerkperspectief bekeken moet Rijkswaterstaat daarom naast haar eigen belang rekening 

houden met belangen uit bijvoorbeeld de regio. Zo vindt Rijkswaterstaat de bereikbaarheid en de 

veiligheid van Nederland belangrijk en hecht het minder waarde aan een cultuurhistorisch belang.  

 

In de matrix (figuur A.1) zijn de belangen onderverdeeld in ‘nationale weg- en waterinfrastructuur 

belangen’ en ‘Overige belangen’. De nationale weg- en waterinfrastructuur belangen zijn onder te 

verdelen in een economisch belang en een sociaal belang.  

 

De overige belangen vormen de belangen waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer 

aan integrale ruimtelijke projecten wordt gewerkt. Vanuit Rijkswaterstaat programma’s Ruimte 

voor de Rivier en Routeontwerp zijn naast de nationale weg- en waterinfrastructuur belangen, de 

belangen ‘Ecologisch belang’, ‘Cultuurhistorisch belang’, ‘Economisch belang (werken)’ en ‘Woon 

belang’ belangrijk (Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur e.a., 2009a; Terra 

Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur e.a., 2009b; Bosch Slabbers Tuin- en 

Landschapsarchitecten, 2007; Heerema, 2008). Bij deze programma’s waren naast de doelen 

waterveiligheid en bereikbaarheid ook de inbreng van andere belangen belangrijk om zo de 

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.  

 

Het belang bij nationale weg- en waterinfrastructuur 

Voor de nationale weg- en waterinfrastructuur is het economische en sociale belang belangrijk. De 

belangrijkste taken waar Rijkswaterstaat (als uitvoerende organisatie van de nationale weg- en 

waterinfrastructuur) zich mee bezig houdt zijn: bescherming van land en mensen tegen water, 

waterhuishouding en ontwikkeling en beheer van infrastructuur (van der Ham, 1999). 

  

Economisch belang  

In het algemeen zijn projecten gemoeid met de tijd en de hoeveelheid geld. Per gebruiks-, belevings- 

en toekomstwaarde kan naar het economisch belang gekeken worden.  

 

De gebruikerswaarde van het economische belang gaat over de bereikbaarheid. Voor de 

verkeersdeelnemers is een onbelemmerde en vrij gebruik van de route belangrijk. Hierbij spelen 

vragen over de bereikbaarheid van plaatsen een rol. Bijvoorbeeld in hoeverre er de mogelijkheid 

bestaat om een plaats te bereiken, wat de begaanbaarheid van de route is en of verkeer vlot kan 

doorstromen.  
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De belevingswaarde gaat over de uitstraling van een weg of vaarroute. Hierbij kan gedacht worden 

aan een architectonisch vormgegeven brug, maar ook gewoon een standaard weg. Rijkswaterstaat 

hecht veel waarde aan netheid en geordendheid op en naast de (vaar)weg en wil dit tevens 

uitstralen naar de gebruiker en de omgeving (Rijkswaterstaat, 2013). De beleving van de weg en de 

kunstwerken (bruggen en tunnels) door de gebruikers en omgeving is van invloed op de perceptie 

van burgers over het ‘bedrijf’ Rijkswaterstaat. 

 

De toekomstwaarde houdt de mate van flexibiliteit en waterveiligheid in. Wordt er gekeken naar de 

flexibiliteit dan gaat het over de vraag in hoeverre een ruimte open staat voor vernieuwing en 

ontwikkeling van nieuwe activiteiten? Het wordt bij Rijkswaterstaat ook wel de “geen spijt-

maatregel” genoemd. Er wordt bijvoorbeeld niet geïnvesteerd in een maatregel die over vijf jaar 

weer veranderd moet worden. Daarnaast geldt voor de toekomstwaarde de waterveiligheid van 

Nederland. Zodra een watersnoodramp plaatsvindt, dan zal dit naast het sociale belang (zie 

volgende paragraaf) tevens het economische belang raken. Wanneer bijvoorbeeld de Randstad 

overstroomt zal de gehele Nederlandse economie instorten. “De BV Nederland is dan gewoon 

failliet. We zijn dan eigenlijk weer terug in de Steentijd. […] We zijn dan het Afrika van Europa.” 

(Helsloot, 2014 in Westerman, 2014).  

 

Sociaal belang  

In tegenstelling tot het economische belang richt het sociaal belang zich op wat Rijkswaterstaat kan 

doen voor de samenleving en niet voor de economie of voor Rijkswaterstaat als ‘bedrijf’. Voor het 

sociale belang is veiligheid het criterium voor alle waarden. Per waarde zal veiligheid uitgelegd 

worden.  

 

De gebruikerswaarde van het sociale belang gaat over een veilig gebruik van de weg of vaarroute. 

Het gaat over de mate waarin er in het verkeer ongelukken worden veroorzaakt en 

verkeersslachtoffers vallen (Rijkswaterstaat, 2013; Rijkswaterstaat, 2014g). Daarnaast gaat de 

gebruikswaarde over de verbinding. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om van A naar B te 

kunnen reizen (Rijkswaterstaat, 2014h).  

 

De belevingswaarde van het sociale belang gaat over zowel de geluids- als zichthinder van 

infrastructurele projecten. De werkzaamheden die Rijkwaterstaat uitvoeren zijn regelmatig van een 

bepaalde omvang dat hinder veroorzaakt wordt voor zowel de gebruikers als omwonenden. Dit 

probeert Rijkswaterstaat zo veel mogelijk te beperken (Rijkswaterstaat, 2014h). Een ander 

criterium van de belevingswaarde van het sociale belang is de veiligheidsbeleving. Deze gaat, zoals 

het woord al aangeeft, over de persoonlijke beleving van de veiligheid. De veiligheid kan in getallen 

wel voldoende geborgd zijn, maar de veiligheidsbeleving hoeft hier niet aan gekoppeld te zijn. Het 

gaat over ‘het zich veilig voelen’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011b, p.10). De 

veiligheidsbeleving kan gaan over de waterveiligheid  - de bescherming van de burger tegen het 

water - en de veiligheid van weg- en vaarverkeer (Rijkswaterstaat, 2014j). Tot slot is de 

schoonheid/identiteit van een kunstwerk van belang voor de belevingswaarde. Rijkswaterstaat 

hecht er in bepaalde gevallen waarde aan om kunstwerken te realiseren die passen bij de omgeving 

en die een identiteit aan de omgeving meegeven (MTD Landschapsarchitecten, 2007). Een 

voorbeeld is de Erasmusbrug van Rotterdam. 

 

De toekomstwaarde gaat over de veiligheid van de burger in de toekomst. Voor bijvoorbeeld 

waterveiligheid moet er rekening gehouden worden met een stijgende waterstand door 

klimaatverandering. Een ruimtelijke ingreep moet met deze stijging rekening houden om grote 
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ongelukken in de toekomst te voorkomen. Ook bijvoorbeeld het type materiaal van een weg en de 

onderhoud van de wegen is belangrijk voor de toekomstige veiligheid van weggebruikers. Het is niet 

de bedoeling om een verkeerd type materiaal voor de weg te gebruiken dat binnen een paar jaar tot 

gevaarlijke situaties kan leiden. Ook het onderhoud van de weg is hierbij belangrijk. Het type 

materiaal (bijvoorbeeld van het asfalt of wegmarkering) kan voor hinder zorgen. Het voorkomen 

van hinder is daarom tevens een belangrijk criterium voor de ruimtelijke kwaliteit. Slijt bijvoorbeeld 

de wegmarkering heel snel, dan zal dit voor nieuwe hinder zorgen wanneer dit bijgewerkt moet 

worden (Rijkswaterstaat, 2012b). Een object kan er architectonisch mooi uitzien, maar wanneer het 

niet voor langere tijd gebruikt kan worden en daardoor voor hinder zorgt, heeft het geen kwaliteit.  

 

Overige belangen 

De overige belangen zijn de belangen waar Rijkswaterstaat rekening mee dient te houden wanneer 

zij integraal aan ruimtelijke projecten werkt. Deze zijn geïnventariseerd aan de hand van 

documenten van de programma’s Ruimte voor de Rivier en Routeontwerp.  

 

Ecologisch belang 

Het ecologisch belang is wettelijk geborgd in een aantal wetten, namelijk de 

Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet (Rijksoverheid, 2012).  

 

Voor de gebruikerswaarde van het ecologisch belang gaat het over verdroging en versnippering. 

Door te intensief ruimtegebruik (zoals de aanleg van wegen, woningen of bedrijventerreinen) 

kunnen er problemen voor flora en fauna ontstaan (Hooimeijer e.a., 2001, p.33).  

 

Voor de belevingswaarde van de ecologie wordt in dit onderzoek gericht op de landschappelijke 

beleving van mensen. Hierbij gaat het om de beleving van het landschap wanneer men om zich heen 

kijkt (Hooimeijer e.a., 2001; Heerema, 2008).  

 

Behoud van de natuurlijke bronnen is voor de toekomstwaarde belangrijk. Hierbij gaat het over het 

duurzaam omgaan met de grondstoffen, bewust omgaan met de energiedragers (water, bodem en 

lucht), in stand houden van de biodiversiteit en zuinig omgaan met de (schaarse) ruimte 

(Hooimeijer e.a., 2001).  

 

Cultuurhistorisch belang 

De gebruikerswaarde van cultuurhistorie gaat over het recreatieve gebruik van de ruimte. Hierbij 

kan gedacht worden aan het bezichtigen van cultuurhistorie, maar ook aan de functieverandering er 

van, zoals een horecafunctie, een recreatieve route over een oude dijk of kassen tot woningen 

ombouwen (Hooimeijer e.a., 2001). 

 

De belevingswaarde gaat over de identiteit en de schoonheid van cultuurhistorie. De vraag is welke 

cultuurhistorische kenmerken een gebied heeft? Daarnaast is de schoonheid afhankelijk van de 

vormen en de symbolen. Wordt het als mooi beschouwd? (Hooimeijer e.a., 2001). 

 

Voor de toekomstwaarde is de omgang met het cultureel erfgoed belangrijk. Vervallen erfgoed zou 

bijvoorbeeld gesloopt of gerenoveerd kunnen worden (Hooimeijer e.a., 2001; Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed, 2014). Het cultuurhistorische belang zou overigens het economische belang kunnen 

ondersteunen door middel van bijvoorbeeld horeca ontwikkeling in een gebied te stimuleren. 
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Economisch belang (werken) 

Andere partijen streven net als Rijkswaterstaat een economisch belang na, maar met een andere 

insteek. Waar Rijkswaterstaat kijkt naar wat het kan doen voor de algemene economie, richten 

andere partijen zich specifiek op de economische werkgelegenheid in provincies of gemeenten. 

  

Voor de gebruikerswaarde wordt er gekeken naar de bedrijvigheid op en naast de weg. Voorbeelden 

zijn bedrijventerreinen, zand- en grindwinning, mogelijkheid tot intensief gebruik scheepvaart, 

vrachtverkeer en woon-werk verkeer (Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur e.a., 

2009a; Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur e.a., 2009b; Bosch Slabbers Tuin- en 

Landschapsarchitecten, 2007; Heerema, 2008).  

 

Naast het economische motief is het tevens belangrijk dat er in een gebied geïnvesteerd wordt in 

een bepaalde mate van (omgevings)beleving. Cultuurhistorie, maar ook moderne architectuur zou 

bijvoorbeeld daarbij kunnen helpen. Het roept bij mensen een bepaalde beleving van de omgeving 

op. Hierdoor kan bijvoorbeeld de locatieconcurrentie worden verhoogd. Daarnaast kan de 

zichtlocatie van een bedrijf als een belangrijk criterium worden gezien. Bedrijven willen zich 

namelijk graag naast een weg vestigen zodat zij zichtbaar zijn voor automobilisten. Het is voor hen 

een plek om reclame te maken. 

 

Voor de toekomstwaarde van het economisch belang (werken) geldt het belang van waterveiligheid. 

Wanneer er namelijk het idee heerst dat er in de toekomst de waterveiligheid niet meer geborgd 

kan worden, dan zullen bedrijven, bijvoorbeeld multinationals, niet zo snel in Nederland investeren. 

Veiligheid is daarom belangrijk. Verder zal er vanuit de toekomstwaarde bewust met het vastgoed 

moeten worden omgegaan. Er kan bijvoorbeeld naar de voorraad van bedrijfspanden gekeken 

worden. Wanneer op een locatie meerdere panden leegstaan, zouden er in principe geen nieuwe 

bedrijventerreinen ontwikkeld mogen worden.  

 

Woonbelang 

Rijkswaterstaat krijgt te maken met woonbelangen van decentrale overheden, 

projectontwikkelaars, burgers etc. zodra bewoners in een gebied moeten uitwijken voor het 

algemene belang waaraan Rijkswaterstaat werkt, maar ook wanneer er nieuwe woningen 

gerealiseerd gaan worden in een gebied.  

 

Voor de gebruikswaarde van wonen is het criterium wonen benoemd. Het gaat hier om de 

mogelijkheid ergens te kunnen wonen.  

 

De belevingswaarde gaat over de woonbeleving en over de omgevingsbeleving. Hierbij kan gedacht 

worden aan landschappelijk groen wonen of stedelijk wonen, maar ook aan een moderne of 

historische woonbeleving.  

 

Voor de toekomstwaarde gaat het over de ontwikkeling van de bevolkingsgroei. Voordat 

bijvoorbeeld nieuwe woningen worden gerealiseerd zal eerst naar de toekomstige ontwikkeling van 

de bevolking gekeken moeten worden. Is er bijvoorbeeld sprake van toekomstige krimp, dan is het 

de vraag of en welk type woningen gerealiseerd moeten worden. Wanneer er sprake is van 

vergrijzing in een stad, is er bijvoorbeeld vraag naar een andere type woning dan wanneer jonge 

gezinnen zich er gaan vestigen. 
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De in de matrix beschreven criteria vormen subjectieve criteria. Tijdens de interviews zal gevraagd 

worden aan de respondenten welke criteria zij belangrijk vinden voor de ruimtelijke kwaliteit van 

het project.  

 

Figuur A.1: Ruimtelijke kwaliteitsmatrix Hooimeijer e.a. (2001) toegepast op water- en 

weginfrastructuur. 
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waarde 

 

Flexibiliteit; 

Waterveiligheid 

 

(Toekomstige

) Veiligheid; 

Hinder 

 

Behoud 

natuurlijke 

bronnen 

Cultureel 

erfgoed 

Bewuste omgang 

vastgoed; 

Veiligheid 

Ontwikkeling 

bevolkingsgroei 

Bron: Eigen werk 

 

De kritiek die Klijn & Bos (2010, p.53) op de matrix van Hooimeijer e.a. (2001) gaven - wordt 

ruimtelijke kwaliteit pas behaald wanneer alle vakjes zijn ingevuld? (zie paragraaf 3.4) – is tevens 

voor deze matrix van toepassing. Echter, zoals Hooimeijer e.a. (2001) aangaf kan de matrix tijdens 

het proces dienen als hulpmiddel om ruimtelijk kwaliteit te definiëren. De punten/criteria die voor 

de belanghebbende belangrijk zijn, zullen dan ingevuld worden. Deze matrix zal tijdens het 

empirische deel van dit onderzoek daarom gebruikt worden om ruimtelijke kwaliteit te bespreken. 

De uitwerking hiervan zal nader besproken worden in hoofdstuk vijf.  
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Bijlage B  
Inventarisatie Q-teams bij Rijkswaterstaat 

 
Tabel B.1: Inventarisatie van Q-teams bij Rijkswaterstaatprojecten. 

Q-team Fase 

Betrokkenheid 

College Rijks-

adviseurs (CRA) 

Type Advies 

Afsluitdijk 

 
Planuitwerking Ja 

Gevraagd / 

Ongevraagd 

Ring Utrecht Verkenningsfase Ja 
Gevraagd / 

Ongevraagd 

A7 Zuidelijke ringweg Groningen Voorbereiding realisatie Ja Gevraagd  

Haak om Leeuwarden N31 Realisatie / oplevering Nee 
Gevraagd / 

Ongevraagd 

A1 / A28 Hoevelaken  
Verkenningsfase / 

planuitwerkingsfase 
Nee  

N18 Commissie RK Planuitwerkingsfase Nee Gevraagd  

ZuidasDok Voorbereiding realisatie Ja  

Ooijen wanssum Verkenningsfase Nee  

A15 MaVa Realisatie Nee  

Blankenburgverbinding Planuitwerking  Ja  

A13/A16 Rotterdam Verkenningsfase Ja  

Markermeer - IJmeer 
Experiment 

Onderzoeken 
 Ja  

Diverse projecten onderdeel van 

het programma Ruimte voor de 

Rivier 

Realisatie Ja 
Gevraagd / 

Ongevraagd 

Bron: Expertteamleden RWS, 2014; Van Assen & Van Campen, 2014; College van Rijksadviseurs, 2011.   

 
NB deze inventarisatie is in April 2014 gemaakt. In de tussentijd zijn er reeds nieuwe Q-teams ontstaan bij 
Rijkswaterstaatprojecten. Deze zijn echter niet relevant voor dit onderzoek, omdat naar Q-teams wordt 
gekeken die betrokken zijn bij projecten die zich in een (voorbereidende) uitvoeringsfase bevinden en niet 
naar startende Q-teams.  
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Bijlage C  
Respondenten 
 
Tabel C.1: Respondenten  

Case Naam Respondent Organisatie Rol 

H
a

a
k

 o
m

 

L
e

e
u

w
a

rd
e

n
 Durk Bergsma Gemeente Leeuwarden Opdrachtgever Q-team  

Niek Verdonk Gemeente Leeuwarden Voorzitter Q-team 

Age Beuving Rijkswaterstaat Projectmanager  

Z
u

id
e

li
jk

e
 

R
in

g
w

e
g

 

G
ro

n
in

g
e

n
 

 

Bert Popken Gemeente Groningen Opdrachtgever Q-team 

Rients Dijkstra College van Rijksadviseurs Voorzitter Q-team 

Jos Hillen Aanpak Ring Zuid Projectdirecteur  

Z
u

id
a

sd
o

k
 

Klaas de Boer Gemeente Amsterdam 

Opdrachtgever Q-

team/Voorzitter 

vergaderingen 

Koen van Velsen 
Prorail en NS 

(spoorbouwmeester) 
Q-teamlid 

Hans Versteegen Rijkswaterstaat Projectdirecteur  

Ivo de Visser Gemeente Amsterdam Projectmanager 

M
e

in
e

rs
w

ij
k

 

Ben Broens Rijkswaterstaat Opdrachtgever Q-team 

Eric Luiten College van Rijksadviseurs Voorzitter Q-team 

Ingwer de Boer Rijkswaterstaat Oud-opdrachtgever Q-team 

Huub Hector Rijkswaterstaat Projectmanager 

 

 

 


