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- Voorwoord Utrecht, oktober 2009
Beste lezer,
Na ruim een half jaar theoretisch en praktisch onderzoek verricht te hebben presenteer ik
mijn masterthesis. Een afstudeerscriptie schrijven is een proces van vallen en opstaan, dat
heb ik wel ondervonden. Desalniettemin ben ik na verloop van tijd ook steeds meer plezier
gaan beleven aan mijn gekozen onderzoeksrichting. In eerste instantie was die te breed,
maar nadat ik alle elementen door de trechter had gespoeld, bleef er nog een klein en te
overzien deel over. De actualiteit van het onderwerp spreekt mij persoonlijk erg aan, ik hoop
u als lezer ook.
Het idee om gericht onderzoek ergens naar te doen komt nooit uit de lucht vallen. Vaak
heeft in dit soort gevallen een reeds bestaande interesse in een bepaald onderwerp op een
gegeven moment voor een prikkel gezorgd. Door mijn stage bij SAB kwam ik in aanraking
met allerlei thema’s op het gebied van de ruimtelijke ordening, waaronder
gebiedsontwikkeling. Vooral het procesmatige karakter hiervan sprak me aan, met daarmee
in samenhang de veranderende rolverhouding tussen diverse partijen en de toenemende
importantie van procesmanagement.
Met name de rolinvulling van de procesmanager in een gebiedsontwikkelingsproces kan op
mijn aandacht rekenen. Het bezoek aan de Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling op 2
april jl. is een extra stimulans gebleken om me op deze procesmanager te gaan richten in de
masterthesis.
Veel personen verdienen een bijzondere vermelding en een woord van dank. Het welbekende
steuntje in de rug of klopje op de schouder wordt door iedereen als prettig ervaren en al
helemaal door een student Planologie die zijn masterthesis wenst af te ronden. Mijn vriendin
Jennifer en mijn ouders in het bijzonder, hebben mij geregeld gestimuleerd om door te gaan.
Dank hiervoor. De bijeenkomsten met mijn thesisbegeleidster mevrouw Filius brachten mij
de nodige feed-back en (nieuwe) inzichten, ook erg prettig. Vooral in de beginperiode van
het thesisproces is mijn stagebegeleider, Jeroen Stegeman van SAB, van betekenis geweest
voor het vinden van de juiste onderzoeksrichting. Als laatste een dankbetuiging aan alle
procesmanagers die mijn verzoek tot een interview ingewilligd hebben en zodoende een
belangrijke bijdrage aan de praktijkkant van mijn onderzoek geleverd hebben. In
willekeurige volgorde zijn dat de heren Van der Hoeven, Van Vliet, Klarus, Koekoek,
Brouwer, Herder, Krijgsman en Zwiep.
Veel leesplezier gewenst,
Florian
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- Samenvatting Aanleiding, probleemstelling en doelstelling
De dynamiek van de samenleving heeft een steeds groter wordend krachtenveld bij
ruimtelijke
ontwikkelingen
tot
gevolg
(gehad).
Toelatingsplanologie
en
ontwikkelingsplanologie zijn voortgeschreden tot ‘gebiedsontwikkeling’. Processen van
gebiedsontwikkelingen verlopen niet altijd vloeiend en brengen soms niet de gewenste
kwaliteitsresultaten. Het managen van dergelijke processen is van groot belang. In een
netwerk van diverse publieke, private en particuliere partijen is de procesmanager de spin in
het web.
De probleemstelling van het onderzoek is als volgt omschreven:
In hoeverre speelt de procesmanager een rol bij een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en op wat voor wijze draagt hij daarin bij aan het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit?
De doelstelling van het onderzoek betreft:
Inzicht te verschaffen in de gedragingen en rolopvatting van de procesmanager in een
gebiedsontwikkelingsproces en in de zienswijze van de procesmanager op het streven naar ruimtelijke
kwaliteit.
Theoretisch kader
Mondiale ontwikkelingen zijn al decennia lang van invloed op de ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving en daarmee op de Nederlandse ruimtelijke ordeningswereld.
Theorieën over de globalisering, de netwerksamenleving, de actor-netwerk theorie en de
perceptie op ruimte vormen de basis voor de huidige aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen.
Gebiedsontwikkeling staat voor de integrale aanpak van een gebied, op basis van een
gedeelde kwaliteitsvisie, waarbij publieke, private en particuliere partijen in een netwerk
samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. Gebiedsontwikkeling is ruimtelijk
procesmanagement. De achterliggende oorzaak van deze procesmatige benadering van
ruimtelijke opgaven betreft de verschuiving van inhoud naar proces.
De procesmanager is de uitvoerende instantie van het procesmanagement. Hij wordt geacht
het procesverloop naar eigen inzicht gunstig te beïnvloeden door doelzoekend te werk te
gaan, draagvlak te creëren, vertrouwen tussen partijen te laten ontstaan, naar een
gemeenschappelijk belang te zoeken, een gezamenlijke kwaliteitsambitie te formuleren,
specifieke sterktes van actoren gedurende het proces in de gaten te houden en te proberen
een en ander te doen binnen een bepaald(e) tijdsplanning en kostenbudget. Tezamen met het
opstellen van het procesontwerp, worden deze zaken als succesfactoren van een vloeiend
procesverloop beschouwd.
Er wordt verondersteld dat de procesmanager een bijdrage levert aan de te bereiken
gewenste ruimtelijke kwaliteit. Dit begrip wordt enerzijds onderverdeeld in de kwaliteiten
van het ontwerp: toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde en anderzijds in de
zin van economische, ecologische, sociale en culturele belangen.
In theorie blijken de totstandkoming van de samenwerking (publiek-publiek of publiekprivaat), de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling (financial engineering, interne
risico’s en externe risico’s) en de vaardigheden (kennis en competenties) van de
procesmanager van invloed op zijn rolinvulling.
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Operationalisering
De gekozen onderzoeksmethode betrof het diepte-interview. Er zijn acht procesmanagers
ondervraagd. De rol die de procesmanager speelt bij het vloeiende verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en bij het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit, werd
dus vanuit hemzelf belicht.
Praktijkanalyse
De rol van de procesmanager in het gebiedsontwikkelingsproces wordt van belang geacht
voor het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit in een ruimtelijke ontwikkeling. Er
is in de praktijk getoetst in hoeverre elementen van de totstandkoming van de
samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling en de vaardigheden van
de procesmanager van invloed zijn op de rol die de procesmanager in de praktijk kan
vervullen. Tevens is er getoetst op wat voor manier de procesmanager in zijn rol stuurt op
het (vloeiende) procesverloop met behulp van de genoemde succesfactoren en het
procesontwerp en op wat voor wijze hij het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit
als een onderdeel van zijn rol beschouwt.
Conclusie onderzoeksresultaten
Er kan met zekerheid gesteld worden dat de procesmanager in de praktijk een wezenlijke rol
speelt bij het (vloeiende) verloop van het gebiedsontwikkelingsproces en dat hij daarin een
fundamentele bijdrage kan leveren aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
De procesmanager is een allrounder, een masseur, een bruggenbouwer, de persoon die het
overzicht kan bewaren en de spin in het web is.
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de rol van de procesmanager gebleken.
Hij wordt geacht een nauwlettend onderscheid te maken in beheersbare en onbeheersbare
risico’s en deze zo vroeg mogelijk in het proces in kaart te brengen. De procesmanager doet
er goed aan heel systematisch te werk te gaan en zijn adaptief vermogen en inventiviteit in
ruime mate aan te wenden om de risico’s, waar mogelijk, te beheersen.
Enkele factoren die een positief effect op de rolinvulling van de procesmanager kunnen
genereren zijn: mandaat van het bestuur en daarmee vrijheid van handelen, het kunnen
inrichten van de eigen projectorganisatie (organiserende capaciteiten aanboren), een hoge
kwaliteit van het projectteam (met een goede projectassistent) en een duidelijke
opdrachtformulering.
Ten aanzien van een vloeiend procesverloop worden in de theorie verantwoordelijkheden
tussen deelnemende actoren gescheiden en verdeeld. Dit gebeurt in de praktijk tot op zekere
hoogte, want gebiedsontwikkeling kent een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
volgens de geïnterviewde procesmanagers.
De procesmanagers vinden het procesontwerp van belang, maar gaven tevens aan dit alleen
op hoofdlijnen op te stellen. In theorie wordt er vaak te abstract geredeneerd over hoe dat er
uit zou moeten zien, in de praktijk doet iedere procesmanager het op zijn eigen manier.
Hoewel de procesmanager op veel terreinen invloed uitoefent op een zo vloeiend mogelijk
verloop van een proces, zet hij de boel in de praktijk toch geregeld op scherp met als gevolg
dat het proces kortstondig wat minder vloeiend verloopt. Later in het proces kunnen de
vruchten daarvan geplukt worden.
Het proces is een middel om tot een inhoudelijk eindresultaat te komen. De bijdrage van de
procesmanager aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit zit hem niet zozeer in
een inhoudelijk aspect, maar in het verloop van het proces. Hij inspireert alle
belanghebbende partijen hun steentje bij te dragen aan het tot stand komen van
gebiedseigen kwaliteiten. De procesmanager schept in elk praktijkgeval de juiste
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voorwaarden binnen een netwerk van partijen om door middel van een doelzoekend proces
kennis en kunde ten aanzien van kwaliteit te vinden, organiseren en verenigen.
De rol van de procesmanager is moeilijk eenduidig te beschrijven, omdat iedere
procesmanager zijn eigen werkwijze en routines er op nahoudt. De rol heeft een zeer divers
en gedifferentieerd karakter en vereist uiteenlopende specifieke (menselijke) vaardigheden,
competenties en persoonlijke eigenschappen in verschillende fasen van het proces. Een
procesmanager moet voortdurend om kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Zijn
vaardigheden zijn van groot belang, maar zijn houding en gedrag geven uiteindelijk de
doorslag bij het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling.
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- Hoofdstuk 1 Inleiding Zowel in de wetenschap als in de praktijk is de rol en betekenis van de planoloog veranderd.
Onze maatschappij is in de loop der jaren steeds dynamischer geworden en dit heeft zijn
weerslag op (de gedachten over) de ruimtelijke inrichting. De verschuivingen in de
ruimtelijke problematiek in ons land hebben er toe bijgedragen dat planologen zowel over
gebiedsplanning als over projectplanning kennis dienen te bezitten. Tevens zijn
doorlooptijden langer geworden, waardoor de planoloog in toenemende mate functioneert
als een procesmanager.
De planoloog van vandaag de dag beschikt over een eigen inhoudelijke deskundigheid,
gecombineerd met de broodnodige kennis van de ruimtelijke en bestuurlijk-juridische
omgeving waarbinnen de ruimtelijke ordening zich afspeelt (Spit & Zoete, 2002, p.238).
Voor een procesmanager is het wellicht nog wel belangrijker dat hij beschikt over enkele
vaardigheden om ruimtelijke processen tot een goed einde te brengen. Met de
procesmanager is direct het middelpunt van onderzoek genoemd.

§ 1.1 Aanleiding voor het onderzoek
De werkelijke aanleiding voor het onderzoek komt voort uit een bepaald probleem. Wát dit
probleem precies inhoudt en waar dit zijn oorzaken in kent zal nu worden beschreven. De
zich ontwikkelende netwerksamenleving heeft ervoor gezorgd, en zorgt er nog steeds voor,
dat een veelheid van (nieuwe) actoren zich in diverse gedaanten in
gebiedsontwikkelingsprocessen (kunnen) laten gelden. Het krachtenveld is daarmee
veranderd en verandert nog steeds. Rolverhoudingen tussen en rolinvullingen van diverse
partijen in een gebiedsontwikkelingsproces en de daarmee zich uitbreidende en anders
wordende taak van de procesmanager heeft een aantal oorzaken.
De decentraliserende overheid is er daar één van. “Decentraal wat kan, centraal wat moet” is
een veelgehoorde slogan. Men spreekt ook wel van de verschuiving van government naar
governance (van overheidsgestuurde planning naar een planning die voortkomt uit
maatschappelijke coalitievorming), alsmede over de terrein winnende bottom-up benadering
ten opzichte van de top-down benadering. Kort gezegd heeft het Rijk haar sturende rol ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen enigszins verloren en deze ingeruild voor een meer
faciliterende. Steeds vaker zijn gemeenten, provincies en/of marktpartijen aan zet.
Interactief beleid, integrale afstemming en ontwikkelingsplanologie zijn termen die in de
hedendaagse ruimtelijke ordeningswereld veelvuldig gebruikt en toegepast worden.
Gebiedsontwikkeling kan daar, als meest recente, nog aan worden toegevoegd. De al eerdere
opkomst van Publiek-Private Samenwerking (PPS) is hier nauw mee verbonden.
“Professionalisering van procesmanagement kan derhalve worden gezien als de voortzetting
van het politieke project van interactief beleid met andere middelen”, aldus van der Arend
(2007, p.147).
Verschuivende rolverhoudingen en -invullingen tussen en van partijen hebben de opkomst
van het ‘fenomeen’ gebiedsontwikkeling veroorzaakt. Hiermee samenhangend zijn de
onderlinge verwachtingen ten aanzien van de inbreng in het proces veranderd en soms
onduidelijk. Processen van gebiedsontwikkelingen verlopen niet altijd vloeiend, vertragen
soms onnodig, brengen niet de gewenste kwaliteitsresultaten en dit heeft vele oorzaken. Één
daarvan is de veranderlijke omgang van deelnemende partijen met elkaar in een almaar
groter en anders wordend krachtenveld. Ieder dynamisch proces staat op zichzelf en over de
invulling ervan bestaan nog wel eens (interne) onduidelijkheden, die niet ten goede komen
aan de transparantie en hiermee aan de voortgang en de (ruimtelijke kwaliteits)resultaten.
Belanghebbende actoren blijken in dergelijke situaties niet altijd bij machte een positieve
kentering in het proces teweeg te brengen. Het managen van dergelijke processen door een
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min of meer onafhankelijk(e) persoon of instantie lijkt bittere noodzaak. De werkelijkheid
leert overigens dat de relatie tussen de procesmanager en de andere partijen in het proces
meer paradoxaal van aard is, omdat hij ook afhankelijk van hen is (de Bruijn e.a., 2002,
p.111).
Aangezien rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen niet altijd uitlopen op voor alle
partijen aanvaardbare overeenkomsten, was in de V-S, al eerder dan in Nederland, het besef
doorgedrongen dat het zogenaamde ‘mediation-instrument’ uitkomst kan bieden. Als een
onafhankelijke, derde partij met overredingskracht ingezet wordt, neemt de kans toe dat
vastgelopen onderhandelingen opengebroken worden en dat er begrip ontstaat voor ieders
belangen (Van der Cammen e.a., 1998, p.47). De procesmanager is zo’n derde partij die een
dergelijke rol op zich kan nemen.
De steeds complexer en dynamischer wordende samenleving verlangt doorlopend nieuwe
(praktijk)kennis en gedragingen van partijen in het proces dat gebiedsontwikkeling heet.
Hiermee wordt het proces zelf ook steeds complexer. Het toenemende verlangen naar, en de
andere invulling van procesmanagement in het vakgebied van de ruimtelijke ordening,
houdt sterk verband met de visies van diverse partijen op het procesgerichte karakter waar
gebiedsontwikkeling voor staat. De procesmanager wordt meer dan eens in het leven
geroepen om processen te coördineren, analyseren, ontwerpen, implementeren, controleren,
monitoren en rapporteren. In de term ‘gebiedsontwikkeling’ zit deze procesmatige
benadering eigenlijk al verpakt.
Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling vereist een nieuw soort competenties, zowel
van de procesmanager als van de deelnemende partijen. Gebiedsontwikkeling is echt
mensenwerk. Het communicatieaspect in de breedste zin van het woord is daarbij van grote
betekenis voor de procesmanager. In hoeverre is zo’n procesmanager van invloed op een
soepel verloop van het proces bij ruimtelijke vraagstukken? Draagt hij daarin ook bij aan de
ruimtelijke
kwaliteitsdoelen?
Een
onderzoek
is
geboren.

§1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Om het gestelde ‘probleem’ hanteerbaar en daarmee wetenschappelijk behapbaar te maken,
mondt de aanleiding van het onderzoek uit in een probleemstelling en de hiermee
consistente onderzoeksvragen. De probleemstelling is een soort intellectuele uitdaging die
zich concentreert op de behoefte over een onderwerp kennis te verwerven (Lindsay, 1997,
p.6).
De probleemstelling luidt als volgt:
In hoeverre speelt de procesmanager een rol bij een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en op wat voor wijze draagt hij daarin bij aan het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit?
De onderzoeksvragen die als onderdelen van de probleemstelling gelden, dienen alle in het
licht van gebiedsontwikkelingsprocessen bezien te worden. Ze luiden als volgt:
1) Wat houden de termen ‘gebiedsontwikkeling’, ‘procesmanagement’ en de ‘procesmanager’
in?
2) Wat is de rol van de procesmanager in het proces?
3) Welke factoren zijn van invloed op de rol van de procesmanager?
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4) Hoe oefent de procesmanager invloed uit op een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces?
5) Hoeveel invloed heeft de procesmanager op het bereiken van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit?

§ 1.3 Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de gedragingen en rolopvatting van
de procesmanager in een gebiedsontwikkelingsproces en in de zienswijze van de procesmanager op het
streven naar ruimtelijke kwaliteit.
Het richtpunt ligt op de invloed die de procesmanager heeft in en op het (vloeiende) verloop
van het proces en op welke wijze dit tot uiting komt. Áls er zo’n procesmanager voor een
ruimtelijk project aangesteld wordt, dan wordt deze vaak door een overheidspartij naar
voren geschoven. De taak van de procesmanager betreft, summier gezegd, het in goede
banen leiden van het gebiedsontwikkelingsproces. Doelen zijn hierin van globale aard en er
wordt niet vanuit de inhoud gestart, maar juist vanuit een procesmatige gedachte gehandeld.
Basiseenheden ten aanzien van het goed managen van een proces zijn voorhanden, de
toepassing ervan blijkt echter in ieder proces weer anders. Geen gebiedsontwikkelingsproces
is hetzelfde.
Het idee leeft, dat zowel procesmanagers als private en publieke partijen in processen van
gebiedsontwikkeling soms moeite hebben met het invullen en afstemmen van de eigen rol.
Er dient een wisselwerking te ontstaan tussen de procesmanager en de beleidsmakende en
vormgevende partijen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, met de gewenste
ruimtelijke kwaliteit als resultaat. Deze wisselwerking is vaak niet optimaal. Tevens is het
van groot belang dat de procesmanager voor gebiedsontwikkelingen draagvlak creëert
onder burgers en andere belanghebbende instanties en alle belangen verenigt.
Met betrekking tot de relevantie van het onderzoek kan gesteld worden dat door middel van
het afnemen van interviews informatie verzameld wordt, waarvan verwacht wordt dat deze
een praktische bijdrage levert. Vooral procesmanagers zal deze vorm van praktische
relevantie aanspreken.
Vanuit de wetenschap is er nog niet erg veel bekend over de rol die de procesmanager in het
gebiedsontwikkelingsproces vertolkt. Zeker ten aanzien van de wijze waarop de
procesmanager naar ruimtelijke kwaliteit streeft in die rol. Het doel is dus om vernieuwende
inzichten hieromtrent te presenteren. Dit onderzoek tracht een stukje van de puzzel bij te
dragen, hoe klein dit stukje ook mag zijn. De wetenschappelijke relevantie van het
onderzoek is hiermee getypeerd.

§1.4 Leeswijzer
Onder dit kopje wordt de gekozen structuur in de thesis toegelicht. Dit gebeurt niet alleen
door middel van uitleg over de hoofdstukindeling als geheel, maar ook inhoudelijk per
hoofdstuk.
Met de uiteenzetting van relevante maatschappelijke (mondiale) ontwikkelingen wordt in
het volgende hoofdstuk (2) het ontstaan van het fenomeen ‘gebiedsontwikkeling’ verklaard.
De Nederlandse situatie op het gebied van de ruimtelijke ordening wordt daarin belicht.
Een inhoudelijke uitleg van gebiedsontwikkeling volgt dan in hoofdstuk 3, waarin tevens
vermeld wordt wat er onder ‘ruimtelijke kwaliteit’ kan worden verstaan. In de afsluitende
paragraaf van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan, en een link gelegd met, de rollen
van overheden en marktpartijen in het proces.
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Vervolgens, in hoofdstuk 4, zal enerzijds uitleg over procesmanagement in zijn
algemeenheid, alsmede toegespitst op ruimtelijke projecten, de hoofdmoot vormen. Het
procesmatige karakter, waar de benadering van een ruimtelijk project tegenwoordig door
gekenmerkt wordt, staat hierin centraal. Tevens komt de verschuiving in denken van inhoud
naar proces aan bod.
Anderzijds wordt in de tweede paragraaf van hoofdstuk 4 nog wat explicieter stilgestaan bij
de rol, vereiste competenties en taken van de procesmanager in het proces dat
gebiedsontwikkeling heet. In de derde en laatste paragraaf van hoofdstuk 4 volgt een
conclusie van gebiedsontwikkeling, procesmanagement en de procesmanager als opstap naar
hoofdstuk 5 (De weg naar de operationalisering van het onderzoek).
In de eerste twee paragrafen van hoofdstuk 5 worden de probleemstelling en
onderzoeksvragen herhaald en wordt het conceptueel model afgebeeld, met een toelichting
daarbij. De eigenlijke operationalisering van het onderzoek komt in de derde paragraaf van
dit hoofdstuk aan bod.
Hoofdstuk 6 behelst de praktijkanalyse. In de eerste drie paragrafen worden
achtereenvolgens de rol van de procesmanager, het verloop van het
gebiedsontwikkelingsproces en het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit
behandeld. Vervolgens wordt de toekomstige rol van de procesmanager bij het (vloeiende)
verloop van een gebiedsontwikkelingsproces en bij het streven naar de gewenste ruimtelijke
kwaliteit besproken, waarna de laatste paragraaf een korte conclusie geeft als opstap naar
het volgende hoofdstuk.
In hoofdstuk 7 wordt namelijk de echte conclusie uiteengezet in de vorm van beantwoording
van de onderzoeksvragen en de probleemstelling.
De thesis wordt afgesloten met een slotbeschouwing.
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- Hoofdstuk 2 Mondiale ontwikkelingen als uiteindelijke basis
voor gebiedsontwikkeling Nu het te verrichten onderzoek afgebakend is door middel van de opgestelde
probleemstelling en onderzoeksvragen, is het van belang een theoretische inbedding van het
onderwerp te produceren. Een wetenschappelijke bewustwording kan het ook genoemd
worden. Tevens biedt dit de benodigde (vak)kennis om in een latere fase het eigen onderzoek
optimaal te kunnen uitvoeren. Middels wetenschappelijke theorieën uit paragraaf 1 en de
daarmee consistente ontwikkelingen in de Nederlandse ruimtelijke ordeningswereld uit
paragraaf 2 wordt in dit hoofdstuk de basis gelegd voor de hoofdstukken 3 en 4.
In dit hoofdstuk wordt dus stil gestaan bij de mondiale maatschappelijke ontwikkelingen die
geleid hebben tot de huidige gang van handelen in de wereld van de Nederlandse ruimtelijke
ordening. De maatschappij verandert immers steeds sneller als gevolg van ontwikkelingen
in de ICT, de globalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenleving, met een
toenemende dynamiek en complexiteit van gebiedsontwikkelingsprocessen als gevolg.

§ 2.1 De wetenschappelijk-theoretische weg naar gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling, wat is het en hoe werkt het? De antwoorden volgen hier spoedig op.
Echter niet voordat naar dat punt toe gewerkt is door in deze eerste paragraaf en
subparagrafen aan de hand van wetenschappelijke theorieën te beschrijven wat de
globalisering en de daarmee verband houdende netwerksamenleving inhouden. Tevens
komen de actor-netwerk theorie en de verschillende percepties op ruimte aan bod.
Deze ontwikkelingen en zienswijzen fungeren als uitgangspunt voor de denkbeelden ten
aanzien van gebiedsontwikkeling. Internationale ontwikkelingen vloeien door tot in de
Nederlandse maatschappij, waar op zijn beurt weer maatschappelijke ontwikkelingen op een
lager schaalniveau de kop op steken, die van invloed zijn (geweest) op het ontstaan van de
gedachten over en uitvoering van gebiedsontwikkeling. In paragraaf twee komen de
ontwikkelingen in de Nederlandse ruimtelijke ordeningswereld aan bod.

§ 2.1.1 De globalisering van de maatschappij
De veranderende manier van denken in Nederland over het faciliteren van ruimtelijke
ontwikkelingen om zodoende de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren, kent
een aantal achterliggende oorzaken met een mondiaal maatschappelijk karakter. De
maatschappij staat nooit stil en wordt al eeuwen gevormd door ontwikkelingen van sociale,
economische en technologische aard. Uiteindelijk zijn de voortschrijdende ontwikkelingen in
onze samenleving allemaal terug te voeren op nog grotere en complexere internationale
ontwikkelingen. Verscheidene wetenschappers en niet te vergeten de media, berichten al
jaren over de steeds verdergaande ‘globalisering’ en ‘mondialisering’ van de maatschappij.
Vooral in het laatste decennium van de 20ste eeuw en het eerste decennium van de 21ste eeuw
zijn maatschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Moderne en
innovatieve vormen van communicatie deden hun intrede, met alle (ruimtelijke) gevolgen
van dien. Vele wetenschappers, waarvan Sassen en Castells het meest in het oog springen,
hebben theorieën ontwikkeld ten aanzien van respectievelijk de ‘global city’ en de gevormde
en zich nog steeds vormende netwerksamenleving. In het Nederlands betekent de eerste
term letterlijk ‘wereldomvattende stad’. Er zal echter met een verbastering van de Engelse
term in het vervolg hierover gesproken worden; globaliserende of geglobaliseerde stad. De
definitie van globalisering is: “ontwikkeling van een samenleving op wereldniveau op
ecologisch, economisch, politiek, sociaal en/of cultureel gebied” (Encyclo, 2007). Deze
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definiëring benadrukt namelijk niet louter de economische kant van globalisering en
mondialisering, ondanks dat deze zeker een aanzienlijke rol speelt.
De globalisering van economische activiteiten heeft een nieuw soort organisatorische
ruimtelijke structuren tot gevolg. Om een en ander theoretisch en empirisch te
onderbouwen heeft Sassen het ten aanzien hiervan over conceptuele modellen, zoals de
‘global city’ en de ‘global city region’ (Sassen, 2001, p. XVIII). Door verschillende trends in
de wereldeconomie is een nieuw stedelijk regime ontstaan: de groei van de globaliserende
financiële markt, de uitbreiding van de internationale dienstensector en de nieuwe patronen
van buitenlandse investeringen. Deze internationaliserende ontwikkelingen van
economische aard uiten zich vooral in een groeiend globaliserend netwerk van bedrijven,
diensten en financiële markten, tezamen met voortgaande economische concentratie (Sassen,
2001, p.329). Al deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag (gehad) op de invulling van de
ruimte.

§ 2.1.2 Netwerkvorming
In toenemende mate worden verschillende elementen van de maatschappij georganiseerd in
netwerken. Netwerken zijn de uitkomst van processen van productie, ervaring, macht en
culturen (Castells, 2000, p.500). Een netwerk is een geheel van met elkaar verbonden
knopen. Interactie tussen deze knopen neemt toe als ze verbonden zijn. De knopen kunnen
van velerlei soort zijn; ze duiden bijvoorbeeld economische markten of de spelers in een
gebiedsontwikkelingsproces aan. De netwerksamenleving is geboren.
Netwerkvorming is een aspect van grote internationale ontwikkelingen. Castells (2000,
p.440) ziet ruimte als de uitdrukking van de maatschappij. Het is volgens hem aanneembaar
dat er door de transformatie van structuren nieuwe ruimtelijke vormen en patronen zijn
ontstaan (p.441). De door hem benoemde ‘network society’ (netwerksamenleving) is het
resultaat. De ‘space of flows’ (ruimte van stromen) van Castells is een fundamenteel element
van deze netwerksamenleving. Verscheidene stromen vormen de maatschappij: stromen van
kapitaal, stromen van technologie, stromen van kennis, stromen van organisatorische
interactie en stromen van geluiden, beelden en symbolen. Stromen zijn de uitdrukking van
processen die het economische, politieke en symbolische leven beheersen. Hierdoor heeft de
netwerksamenleving zich gevormd (Castells, 2000, p.442).
De ‘space of places’ is de tegenhanger van de space of flows. Volgens Castells is een plaats
een plaatselijke entiteit, waarvan vorm, functie en betekenis autonoom zijn, binnen de
grenzen van fysieke naburigheid (Castells, 2000, p.453). De relaties tussen de space of flows
en de space of places (tussen globalisering en decentralisering) kunnen niet van te voren
bepaald worden. Mensen leven weliswaar in plaatsen, maar functies en macht zijn in onze
maatschappij georganiseerd in de space of flows, die op hun beurt grote invloed uitoefenen
op de betekenis en dynamiek van plaatsen (Castells, 2000, 458).
In tegenstelling tot Castells’ betoog over de ‘space of flows’ en zijn idee dat de
geglobaliseerde stad geen plaats is maar een netwerk, ziet Sassen de geglobaliseerde stad als
een functie van een netwerk, maar blijft ze tevens volhouden dat dit ook een plaats is
(Sassen, 2001, p.349). Een gecentraliseerde ruimte als een stad, is deels ‘gedeterritorialiseerd’
door te functioneren in digitale netwerken, maar is deels ook fundamenteel
‘geterritorialiseerd’ in het geheel van steden die op hun beurt het netwerk vormen (Sassen,
2001, p.350).
In de netwerksamenleving is geen plaats voor een eenduidig georganiseerd openbaar
bestuur. Meerdere organisaties beschermen en/of beïnvloeden taken van algemeen belang,
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die niet alleen middels vaste territoriaal georganiseerde lichamen worden behartigd. Vormen
van publieke dienstverlening zijn hiermee uitgewaaierd (Teisman, 2001, p.50). Voor
gebiedsontwikkelingen dient dit gegeven ter harte genomen te worden.

§ 2.1.3 Actor-netwerk theorie
Bruno Latour, een Franse socioloog, antropoloog en filosoof, is de grondlegger van de actornetwerk theorie. De actor gerichte benadering gaat niet uit van een verticaal
planvormingbeleid vanuit de overheid, de genoemde maakbaarheidgedachte, maar van
horizontale coalitievorming tussen belangrijke actoren binnen de samenleving. Volgens
Latour dient er in de studie van wetenschap in wording ook aandacht te worden besteed aan
de niet-talige substanties. Het klassieke semiotische (gebruik van tekens) kader beperkt zich
namelijk louter tot teksten. De actor-netwerk theorie herbergt de toepassing van de niettalige substanties (discoursen) (Latour, 2005, p.199).
In de actor-netwerk theorie staat het vormen en smeden van een stabiel netwerk van relaties
tussen actoren centraal. Een beleidsomgeving waarin zich meerdere actoren manifesteren
kenmerkt zich door meervoudige complexiteit. Deze kan ontstaan binnen een groep actoren,
of binnen een actor (bijvoorbeeld een organisatie) zelf. Een andere naam hiervoor betreft
‘netwerk complexiteit’ (Van de Riet, 2003, p.23). Meervoudige complexiteit ontstaat doordat
actoren problemen heel divers waarnemen en beoordelen en daar naar handelen. De
belangen van actoren en hun perceptie op de werkelijkheid bepalen hun doelen. Die belangen
worden gevormd door hun waarden en de rol die ze spelen in de maatschappij (Van de Riet,
2003, p.23). Deze actoren hebben een heterogeen karakter en kunnen zowel menselijk als
niet-menselijk zijn en uit tekens bestaan. Samen vormen ze een (wetenschappelijk) netwerk,
waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen en dingen. ‘Humans’ en ‘nonhumans’ (objecten) zijn niet hetzelfde, maar er dient wel even veel aandacht aan besteed te
worden. Zo maakt de actor-netwerk theorie het ook mogelijk fysieke verklaringen te geven.
Om een goede analyse te kunnen maken mag er geen a-priori onderscheid worden gemaakt
tussen natuurlijke en sociale acties en actoren. De Jong & Wissink (2008, p.6) benadrukken
dat de actor-netwerk theorie het inzicht biedt dat praktijken niet alleen in mens-tot-mens
verbanden worden ontwikkeld maar dat ook de relaties rondom (het doen ontstaan van)
objecten belangrijk zijn.
De actor-netwerk theorie kan concreter worden uitgelegd door te kijken naar de succesvolle
planningpraktijken zoals die in de Verenigde Staten plaatsvinden. Doordat er in de
Verenigde Staten veel minder sprake is van een sterke centrale ‘overheidsbemoeienis’ heeft
zich hier de Urban-Growth (ook wel ‘managed growth’ of ‘growth management’) benadering
ontwikkeld. In deze benadering spelen regimes een belangrijke rol. Volgens Hamilton (2004,
p.455) is een regime ‘een bestuurlijk verbond van publieke en private actoren die een
samengaande beleidsagenda delen in een zekere mate van stabiliteit’. Growth management
(‘gecontroleerde groei’, aldus Spit en Zoete (2002, p.236)) is tevens een vorm van planning
die het economische aspect nadrukkelijk naast andere aspecten ziet als onderdeel van
planning. Voorbeelden van andere aspecten zijn de ruimtelijke kwaliteit in het gebied,
alsmede gevestigde belangen van bewoners (De Roo & Schwartz, 2001, p.183).
Door Boelens e.a. (2006, p.27) worden in ‘Planning zonder overheid’ twee opvattingen
beschreven van een meer actor-gerichte benadering van planning, de revisionistische
opvatting en de meer sociologische en bestuursmanagement geïnspireerde opvatting die
door Ton Kreukels is beschreven. Deze laatste opvatting is mede gebaseerd op de
succesvolle planpraktijken uit de Verenigde Staten. Kernpunt van deze benadering is dat
‘doorslaggevende actoren uit zowel de business, governmental (of public), als de non- 23 -

governmental (of civic) society een belangrijke impact hebben op de ruimtelijke
ontwikkeling van de betreffende stad, haar concurrentiepositie, bereikbaarheid of zaken als
sport- en groenvoorzieningen, onderwijs, zorg, welzijn etc.’ (Boelens e.a., 2006 p.31). Met
andere woorden, in plaats van een centrale overheid die plannen opstelt en oplegt om
veranderingen te bewerkstelligen kan dit beter worden overgelaten aan coalities, of regimes,
die bestaan uit doorslaggevende actoren met verschillende achtergronden. Dit kunnen zowel
publieke als private actoren zijn, en een combinatie van beide. Van belang is dat de actoren
elkaar vinden en dat ze allemaal draagvlak hebben bij de eigen ‘achterban’. De actoren
vinden elkaar doordat ze allemaal op een bepaalde manier belang hebben en er baat bij
hebben dat er iets verandert. De werkwijze bij gebiedsontwikkeling vertoont behoorlijk wat
gelijkenissen met het bovenstaande.

§ 2.1.4 De perceptie op ruimte
Er bestaan begrippen die sterk verband houden met en verweven zijn in de actor-netwerk
theorie, zoals de zogenaamde absolute en relationele ruimte. Een aantal wetenschappers
heeft de vele facetten van de actor-netwerk theorie deels naar eigen beleving benaderd en
beschreven. Men heeft bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen absolute en relationele
ruimte. Zo beschouwt Murdoch (2006, p.21) ruimte niet als een ‘container’ waar zich allerlei
entiteiten in bevinden en maatschappelijke processen in afspelen, omdat deze ruimte juist
gevormd wordt door deze entiteiten en maatschappelijke processen die allemaal relaties met
elkaar hebben. Ruimte is dus relationeel. Zo stelden Graham en Healey (1999) dat plaatsen
en plekken “verbonden momenten in netwerken van sociale relaties en verstandhoudingen
zijn” (p.628). Ruimte en tijd worden feitelijk geproduceerd en gecreëerd door sociale
interacties in en tussen plaatsen (Graham & Healey, 1999, p.627). Deze twee begrippen
kunnen dus niet los van elkaar gezien worden en zijn onderdelen van de actor-netwerk
theorie.
Het relationele ruimtebegrip staat tegenover de absolute kijk op ruimte. Waar de
modernistische, absolute kijk op ruimte uitgaat van één (fysieke) ruimte, welke tastbaar en
werkelijk is, gaat de relationele kijk op ruimte uit van percepties op die ruimte.
Gebiedsplanning is meer dan plannen voor de fysieke omgeving. Het omhelst naast puur
ruimtelijke tevens sociaal-economische elementen (De Roo & Schwartz, 2001, p.71). ‘Eén
ruimte’ kan verschillende functies en verschillende werkelijkheden bevatten. Een stad, wijk
of gebied wordt dan beschreven in termen als divers, gefragmenteerd, versplinterd,
heterogeen, multifunctioneel, waarin niet per definitie één identiteit aan hangt. De ruimte is
bij de relationele ruimte theorie afhankelijk van de percepties. Bij gebiedsontwikkeling kan
het geen kwaad hier aandacht aan te besteden.

§ 2.1.5 De betekenis voor gebiedsontwikkeling
Mondiale ontwikkelingen beïnvloed(d)en maatschappelijke ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving, die vervolgens invloed hebben (gehad) op ontwikkelingen binnen
de Nederlandse ruimtelijke ordeningswereld. Netwerkvorming, de actor-netwerk theorie en
de verschillende percepties op ruimte vertonen gelijkenissen en houden verband met de
principes van een gebiedsontwikkelingsproces. Volgens De Roo en Schwartz (2001), is
growth management een strategie “waarin gebiedsontwikkeling en gebiedsbeheer worden
gecombineerd” (p.198). Dat is de kracht van deze benaderingswijze, die ook in Nederland
terrein wint.
De ‘growth management’ benadering haalt aanknopingspunten uit sociale,
cultuurhistorische en milieu-invloeden om ruimtelijke ontwikkelingen aan de hand van
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economisch ontwikkelingsbeleid te kunnen geleiden. Economische ontwikkelingen zijn
weliswaar uitgangspunt in deze strategie, andersoortige ontwikkelingen zijn zeker niet
minder belangrijk (Spit & Zoete, 2002, p.236). Kenmerkend voor growth management is het
ontstaan van onderhandelingsprocessen tussen de gewenste economische ontwikkelingen,
ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit. Deze
onderhandelingsprocessen functioneren cyclisch en in een regionale context (Spit & Zoete,
2002, p.237).
De Nota Ruimte geeft aan wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent: ”Het door de
provincies vorm te geven bundelingsbeleid zorgt ervoor dat de vraag naar ruimte van alle
aan de verstedelijking verbonden functies (in al hun diversiteit) kan worden
geaccommodeerd op basis van integrale, gebiedsgerichte plannen met oog voor
landschappelijke kwaliteit en het ruimtelijke ontwerp” (Ministeries van VROM e.a., 2006,
p.62).

§ 2.2 Ontwikkelingen binnen de Nederlandse ruimtelijke ordeningswereld
Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed geweest zijn op denkwijzen en
ontwikkelingen in de Nederlandse ruimtelijke ordening, kennen hun uitwerking in
gebiedsontwikkeling. Dit betekent overigens niet dat (de werkwijze van)
gebiedsontwikkeling geheel nieuw is. Nederlands rijke traditie op het gebied van ruimtelijke
ordening zou hiermee dan tekort gedaan worden. De ‘blauwdrukken’ van weleer hebben
plaats gemaakt voor samenhangende gebiedsprojecten die in nauwgezette en vergaande
samenspraak op touw gezet en uitgevoerd worden (Van Rooy e.a., 2006, p.15). Voorheen was
de term ‘ontwikkelingsplanologie’ gebruikelijk om nieuwe praktijken te benoemen die haaks
stonden
op
de
daarvoor
heersende
‘toelatingsplanologie’.
Het
begrip
‘ontwikkelingsplanologie’ drukt een aantal ambities uit, waarvan een actieve aanpak de
belangrijkste is. Binnen deze aanpak is het stimuleren, ontwerpen en ontwikkelen van belang
om de hoge maatschappelijke dynamiek van de netwerksamenleving te dienen (Dammers
e.a., 2004, p.22).
De werkwijze van ontwikkelingsplanologie of gebiedsontwikkeling is dus niet zozeer nieuw,
maar het opnieuw betekenis geven aan constructief samenwerken tussen publieke, private en
particuliere partijen des te meer. Om over de hoge actualiteit ervan nog maar te zwijgen
(Dwarshuis & Van Rooy, 2005, p.4). Volgens Dwarshuis (2005) zijn ontwikkelingsplanologie
en gebiedsontwikkeling “onbeholpen uitdrukkingen voor een fundamenteel andere
verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen, maar ze staan wel voor een
cultuuromslag van formaat” (p.5). Spit beschouwt gebiedsplanning en projectplanning en de
spanningsvelden daartussen als vertrekpunt voor de inzet van instrumenten voor
ontwikkelingsplanologie (Spit, 2002, p.6).
Ruimtelijk beleid heeft een integraal karakter gekregen en streeft niet alleen naar het
behalen van de gewenste ruimtelijke kwaliteit, maar geeft ook aan hoe deze bereikt zou
moeten worden. Inhoud en proces zijn dus niet te scheiden, hooguit te onderscheiden.
De veranderende praktijk van ruimtelijke ontwikkeling kenmerkt zich niet door een
standaard stelsel van regels en gedragingen, maar door een open systeem waarbinnen zowel
kennis van omgevingsfactoren en de nog steeds actuele vakgeschiedenis een rol spelen om
ontwikkelingen van vandaag de dag in perspectief te plaatsen (van Rooy e.a., 2006, p.16). In
de volgende paragrafen wordt de vakgeschiedenis uiteengezet.
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§ 2.2.1 Veranderde beleidsopgaven, een verklaring uit het verleden
Needham noemt de vijf basisprincipes van het Nederlandse ruimtelijk beleid, die de WRR in
1998 opstelde: concentratie/bundeling van verstedelijking, ruimtelijke samenhang,
ruimtelijke differentiatie, hiërarchie en ruimtelijke rechtvaardigheid (Needham, 2007, p.48).
Hij kwalificeert deze principes als de uitdrukking van grote ambities ten aanzien van
ruimtegebruik. Ruimtelijke ordening in Nederland is volgens hem meer dan het verplaatsen
van onverenigbare ruimtegebruiksfuncties; men poogt de ruimte immers zodanig in te
vullen dat het maatschappelijke doeleinden dient. Deze principes worden al minstens veertig
jaar gevolgd (Needham, 2007, p.49). “Het doel van de ruimtelijke ordening is de bevordering
van een ruimtelijke ontwikkeling, die het welzijn van de samenleving – welvaart daaronder
begrepen – zo goed mogelijk dient” aldus het toenmalige kabinet in 1966. Vanuit dit doel
ontstonden talrijke grijpbare opgaven die uiteen vielen in de vier categorieën werken,
wonen, verkeer en recreatie. Daarbij kwamen nog twee terugkerende opgaven: de
onderverdeling van stad en land en de waterstaatkundige ordening van het deltagebied, het
Nederlands stelsel van rivieraftakkingen (Van Rooy e.a., 2006, p.16). De ruimtelijke
beleidsopgaven worden beknopt uitgewerkt in bijlage 1.

§ 2.2.2 De verandering van de aanpak van opgaven
Dat de opgaven in de loop der jaren veranderd zijn, moge duidelijk zijn. De manier van
aanpak kon daar niet bij achterblijven en is ook aan veranderingen onderhevig (geweest).
Ruimtelijke ordening wordt niet meer louter vanuit overheidswege uitgevoerd. De relatieve
eenvoud van opgaven heeft plaats gemaakt voor meervoudigheid, complexiteit en
veranderlijkheid, in een groter geheel van betrokken partijen (publiek, privaat en
particulier), waarbij onderlinge relaties dynamischer zijn geworden (Van Rooy e.a., 2006,
p.21). Een globale uiteenzetting over waar die verandering van de aanpak van opgaven in
schuilt volgt nu.
De in de wereld van de ruimtelijke ordening al veel besproken verschuiving van government
naar governance, kan ook nu niet onvermeld blijven. Het zogenaamde
‘maakbaarheidsdenken’ heeft lange tijd gedomineerd; de publieke maakbaarheid van de
samenleving. Vanaf de jaren tachtig sloeg dit denken om in private maakbaarheid. Inmiddels
ligt het accent op publiek-privaat-particuliere co-productie (Van Rooy e.a., 2006, p.22).
De verschuiving van government naar governance houdt nauw verband met de gang van
centraal naar decentraal. Men kan stellen dat de bewegingsruimte voor lagere overheden en
private initiatiefnemers toegenomen is, waardoor een nieuwe verscheidenheid aan
samenwerkingspatronen is ontstaan.
Kenmerkend voor de Nederlandse samenleving is de overgang naar het Angelsaksisch
model, waarin de overheid taken naar de markt afstoot, dan wel de taken die ze behoudt op
een marktconforme wijze uitvoert (Van Rooy e.a., 2006, p.21). Er wordt vandaag de dag
meer ruimte geboden voor private en particuliere initiatieven. Marktpartijen en burgers
krijgen meer vrijheden en recht van initiatief in het Angelsaksische model. Tegenwoordig is
de burger beter geïnformeerd, van meerdere markten thuis, assertiever, mondiger en
geëmancipeerder dan ooit (Van Rooy e.a., 2006, p.25).
Gebiedsontwikkeling geeft de mogelijkheid per afzonderlijk project een oplossing ‘op maat’
te creëren. De toegenomen complexiteit blijkt echter geregeld een nadeel. Daar dienen
nieuwe werkvormen en praktijken dan ook op in te spelen.
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§ 2.2.3 Een veranderende focus
Zoals in de voorgaande tekst beschreven, is de huidige focus in ruimtelijke opgaven
veranderd en kenmerken werkverhoudingen zich door een grote verscheidenheid. Ondanks
deze enigszins richtingsloze ontwikkelingen is er een aantal patronen in te ontdekken.
- Ten eerste is er sprake van een overgang van generieke naar specifieke ruimtelijke regels
en concepten (Van Rooy e.a., 2006, p.25). In 1998 adviseerde de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’ al het
volgende: “De raad meent dat de ruimtelijke en maatschappelijk dynamiek zich niet meer
laat vastleggen in generieke concepten als stedelijke knooppunten, de compacte stad of
compacte stadsgewesten; deze leggen immers een sterk gelijkvormig ontwikkelingspatroon
op aan steden” (p.150). Dit advies lijkt inmiddels reeds gepraktiseerd. Sterker nog, men
sprak destijds in het rapport over “’open’ concepten die iedere keer vragen om een
gebiedsspecifieke uitwerking en een eigen argumentatie” (WRR, 1998, p.150). Dit is de basis
van gebiedsontwikkeling.
- Ten tweede worden maatschappelijke opgaven op een andere wijze vertaald in ruimtelijke
plannen. De generieke concepten van het rijksbeleid hebben plaats gemaakt voor een
directere vertaling op gebieds- en projectniveau, waarbij onderlinge verschillen regelmatig
voorkomen (Van Rooy e.a., 2006, p.26).
- Ten derde is de leidende rol van de overheid overgegaan in een regisserende. Ze biedt
wisselende maatschappelijke coalities de ruimte om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.
- Ten vierde zijn de ‘meekoppelende belangen’ veranderd. Waar het ruimtelijk beleid
vroeger nog ondersteund werd door het volkshuisvestingsbeleid, is er nu vrijwel alleen
sprake van een publiek private koppeling, omdat de woningbouw verworden is tot een
marktaangelegenheid (Van Rooy e.a., 2006, p.26).
- Ten vijfde bepaalt de regio of een gebied tegenwoordig het schaalniveau waarop
ruimtelijke planvorming plaatsvindt. Hiermee wordt de essentie van gebiedsontwikkeling
aangetoond. Het uitvloeisel van de voorgaande vier patronen komt samen op gebiedsniveau.
Gemeenten zijn hierin zowel met elkaar erg coöperatief, als met provincies en
waterschappen. Projecten op een lager schaalniveau zijn over het algemeen beter te
overzien, wat resulteert in een grotere betrokkenheid van burgers, private partijen en
maatschappelijke organisaties. Generieke ruimtelijke concepten van hogerhand zijn
simpelweg niet meer toereikend om lokale en regionale opgaven te dienen (Van Rooy e.a.,
2006, p.26). Er moet een passend schaalniveau voor iedere opgave gezocht worden. Het is
overigens niet zo dat het Rijk helemaal geen ruimtelijke opgaven meer zal aanpakken. Grote
nationale projecten als de hogesnelheidslijn en het bereikbaarheidsplan voor de Randstad
kenmerken zich door een nationaal belang, waar ruimtelijke ingrepen op nationaal niveau
zullen plaats vinden (WRR, 1998, p.155). Volgens Van Rooy e.a. (2006) kan daar de
wateropgave inmiddels aan worden toegevoegd (p.27). De auteurs van dit praktijkboek
gebiedsontwikkeling stellen verder dat voor regionaal of gebiedsniveau “specifieke,
gebiedsgerichte financieringsconstructies noodzakelijk zijn, met een mix van middelen van
het Rijk, de provincie, de gemeente, de markt en Europa”. Daarbij komt nog, om een hoge
plankwaliteit te garanderen met een groot draagvlak en een beduidende kans op
haalbaarheid, dat nieuwe en/of andere democratische, bestuurlijke en juridische vormen
gevonden dienen te worden (Van Rooy e.a., 2006, p.27). Het moment is nu aangebroken voor
een inhoudelijke verdieping van gebiedsontwikkeling.
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- Hoofdstuk 3 Gebiedsontwikkeling In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat gebiedsontwikkeling daadwerkelijk inhoudt. De
eerste paragraaf start met de uitwerking van hetgeen waar gebiedsontwikkeling voor staat,
waarbij alle kenmerken in de vorm van succes- en faalfactoren besproken zullen worden.
Deze inleidende eerste paragraaf wordt afgesloten met de definiëring van een gebied en met
een uitleg van de bij gebiedsontwikkeling onlosmakelijk verbonden term ‘ruimtelijke
kwaliteit’. Vervolgens, in paragraaf twee, komen publiek-private samenwerking (PPS) en
gebiedsontwikkeling aan bod. In paragraaf drie vormt de inhoudelijke uitwerking van
gebiedsontwikkeling de hoofdmoot.

§ 3.1 Wat is gebiedsontwikkeling?
Gebiedsontwikkeling wordt vaak in zijn algemeenheid getypeerd als een grootschalige
ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk, dan wel in het stedelijk gebied. Deze
ontwikkelingen lopen uiteen van de aanleg van woonwijken in uitleggebieden of
inbreidingslocaties en de herontwikkeling van centrum/winkelgebieden tot infrastructurele
projecten en de aanleg van groen, water en recreatie. Gebiedsontwikkeling heeft een
integraal karakter, dat wil zeggen dat er verschillende functies uit meerdere sectoren
samengevoegd worden tot een coherent programma. Denk hierbij aan infrastructuur,
wonen, werken, natuur, water en recreatie (Wolting, 2006, p.15). Needham benadrukt ook
dat geïntegreerde gebiedsontwikkeling een werkwijze is die naar ruimtelijke samenhang
streeft. Een heel gebied met meerdere soorten functies wordt immers ontwikkeld als één
groot project (Needham, 2007, p.51). Spit (2002, p.5) zei daarover: “Traditioneel is de (min of
meer) integrale gebiedsontwikkeling veruit dominant, maar meer en meer wint de
projectmatige gebiedsontwikkeling, waarbij één te ontwikkelen functie (bijvoorbeeld verkeer
en vervoer in de vorm van een railverbinding) centraal staat, terrein”. Bij
gebiedsontwikkeling gaat het erom dat sociaal maatschappelijke urgentie werkelijk gevoeld
en ervaren wordt, waarna men zich onvervalst wil inzetten om er iets aan te doen (Van
Rooy, 2006, p.13).
In de vakliteratuur worden gebiedsontwikkelingen nauwlettend gevolgd, geanalyseerd en
beschreven. Zeker aan de hand van praktijkvoorbeelden worden handvatten ontwikkeld, die
de toekomst van gebiedsontwikkelingsprocessen kunnen dienen. Diverse wetenschappers,
schrijvers en instanties hebben zeer recent stof tot nadenken geformuleerd in voornamelijk
boeken, tijdschriften en uitgaven van bijvoorbeeld het Nirov.
Zo geeft Van der Cammen (2006) een bondige zienswijze op de eigenschappen waaraan
gebiedsontwikkeling minimaal dient te voldoen en hij geeft tevens een uitgebreide reeks aan
succesfactoren en procesrisico’s. Bij gebiedsontwikkeling staan volgens hem in ieder geval
vier zaken centraal, te weten:
- “de integrale aanpak van een gebied;
- op basis van een gedeelde kwaliteitsvisie;
- waarbij publiek, privaat en particulier in co-productie elkaar aanvullen en versterken;
- met uitdrukkelijke aandacht voor financiering (p.15)”.

§ 3.1.1 Succesfactoren
De factoren die gecreëerd worden in het gebiedsontwikkelingsproces en tot succes leiden,
kunnen volgens Van der Cammen (2006) als volgt worden weergegeven:
• “Ambitie en enthousiasme bij alle partners
• Bestuurders met durf en visie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgers: betrokken en geïnformeerd
Transparante exploitatieopzet
Gebiedsvisie: breed gedragen en meegroeiend
Gebied centraal
Instrumenten tot het uiterste gebruiken
Kennis op peil en gedeeld met iedereen
Onderhandelen vanuit belangen in plaats van standpunten
Projectbureau: veelzijdig, met passie en mandaat
Regisseur als centrale vertrouwensfiguur
Risico’s redelijk verdeeld
Heldere spelregels
Urgentie
Vertrouwen tussen partners
Zakelijke verhoudingen” (p.20).

De huidige kredietcrisis heeft zijn weerslag op de succesfactoren van gebiedsontwikkeling.
Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur
nieuwe markten Rabo Bouwfonds, benadrukte dit aan de hand van twee actualiteiten; de
noodzaak van het in gang houden van de bouwproductie en het gevaar dat door de
kredietcrisis ambities verdwijnen (Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling, 2009).
Uit de praktijkvoorbeelden van NederlandBovenWater, die aan de hand van twaalf
verschillende thema’s gepresenteerd worden, kunnen min of meer overeenkomende
succesfactoren worden afgeleid. Deze worden nu uitgewerkt voor een beter begrip, omdat de
procesmanager in zijn rol invloed kan uitoefenen op veel van deze factoren.
1) Maatschappelijke urgentie is een vereiste om projecten tot uitvoering te laten komen.
Maatschappelijke spanningen dienen immers breed gedragen en beleefd te worden.
Uiteindelijk dient de gevoelde urgentie op de politieke agenda komen te staan, om te
kunnen leiden tot gebiedsontwikkeling (Van Rooy e.a., 2006, p.32).
2) Commitment, van alle spelers in het proces, is nodig om tot realisatie van
gebiedsontwikkeling te komen. Deze term wordt steeds vaker gebezigd in
(bedrijfs)processen en houdt het volgende in: “Commitment is de onherroepelijke
vastlegging van beloften of dreigingen. Onherroepelijkheid impliceert dat een actor
zich op tijdstip 1 vastlegt op zijn gedrag op tijdstip 2. Commitment is daarmee de
uitsluiting van de mogelijkheid van opportunistisch gedrag” (Encyclo, 2007).
Commitment houdt in, dat in een vroege fase binding van partijen aan het proces en
de uitkomsten van PPS bewerkstelligd wordt (Klijn e.a., 2006, p.133). Meer
toegepast op een gebied betekent commitment het met bezieling aangaan van
gezamenlijke investeringen in een gebied, waarbij bevlogen leiderschap niet mag
ontbreken. Vanwege de vaak publiek-publieke voorverkenning, blijkt dat in de
praktijk van gebiedsontwikkeling het af te geven commitment van vooral
bestuurders van betrokken overheden zwaar weegt (Van Rooy e.a., 2006, p.33).
3) Volksvertegenwoordigers moeten in een vroege fase kaders kunnen stellen, om
bestuurders en projectteams in te laten functioneren. Verderop in het proces is het
van belang dat volksvertegenwoordigers verschillende oplossingsstrategieën
aangereikt krijgen van bestuurders, waarna er duidelijke beargumenteerde
voorkeuren uitgesproken kunnen worden (Van Rooy e.a., 2006, p.33).
4) Bewoners spelen een steeds belangrijker wordende rol in gebiedsontwikkelingen.
Mede door een verdergaande democratisering, maar zeker ook door een toegenomen
mondigheid en een gemiddeld hoger genoten opleiding dan voorheen, schuiven de
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bewoners en gebruikers van een gebied meer en meer aan bij overheden en private
partijen. Zij zijn misschien wel de grootste kenners van het gebied, omdat het hun
eigen leefomgeving betreft (Van Rooy e.a., 2006, p.33).
5) Marktpartijen die vroegtijdig betrokken worden, kunnen van grote waarde zijn voor
de inbreng van praktijkkennis, buiten hun rol van financier van de
gebiedsontwikkeling. Vaart, creativiteit en ondernemersschap zijn drie factoren die
private partijen aan het proces toe kunnen voegen (Van Rooy e.a., 2006, p.34).
6) Het formuleren van een goede probleemdefinitie is tevens een vereiste voor een soepele
voortgang van de gebiedsontwikkeling. Maatschappelijke problemen dienen volledig
uitgekamd en benoemd te zijn, zonder de samenhang tussen hen uit het oog te
verliezen. Om een goede probleemdefinitie te kunnen opstellen is het van belang het
gebied in een breder perspectief te plaatsen. Een gebied maakt namelijk onderdeel uit
van een grotere omgeving, de zogenaamde ruimtelijke context. Een gedeelde en
overtuigende probleemdefinitie kan buiten voorgaande onderdelen alleen maar tot
stand komen als álle actoren die iets met het gebied van doen hebben, reeds in het
beginstadium van het proces betrokken worden (Van Rooy e.a., 2006, p.34).
7) Bij gebiedsontwikkeling gaat het erom belangen en standpunten van de diverse
partijen te verenigen en te verbinden, om uiteindelijk consensus te bereiken. Waar in
het klassieke onderhandelen posities en standpunten domineren, daar staan bij
gebiedsontwikkeling, buiten het gebied, personen en belangen centraal (Van Rooy
e.a., 2006, p.34).
8) Met ontwerpen is het mogelijk waarden van betrokken partijen te verbinden met
beroepsmatige kennis van publieke waarden, middels beeldende taal. Ontwerpers
kunnen opgaven verduidelijken en hiermee een aanzienlijke bijdrage leveren aan het
proces. De gebiedsidentiteit staat hierin centraal. Het streven naar ruimtelijke
kwaliteit blijft op deze wijze het mikpunt. In de klassieke rol van ontwerpers werden
ze gezien als makers van het eindbeeld, tegenwoordig bij gebiedsontwikkeling,
worden ze geacht de verbeelding te richten op het aaneenschakelen van belangen en
het proces hiermee te versnellen (Van Rooy e.a., 2006, p.34).
9) Het proces van gebiedsontwikkeling is van groot belang. De complexiteit van
opgaven is vaak groot en ze zijn aan veel veranderingen en schommelingen
onderhevig. Een gebiedsproces kan pas vloeiend verlopen als de organisatie interne
eenvoud kent, waarin een samengesteld projectteam in betrekkelijke rust kan
opereren (Van Rooy e.a., 2006, p.34).
10) Er komt geen gebiedsontwikkeling tot stand zonder kwesties over grond en vooral
grondposities. Soms is grond individueel eigendom, soms is het eigendom van
projectontwikkelaars. Het grondbeleid van de gemeente zal hierop in moeten spelen
om gebiedsontwikkeling tot stand te kunnen laten komen (Van Rooy e.a., 2006, p.34).
11) In tegenstelling tot vroeger, wordt de financiering bij gebiedsontwikkeling veelal
verzorgd door meerdere partijen. Ook op dit gebied wordt de complexiteit van een
opgave groter. Hoe goed de samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten en
ontwikkelaars ook is, en hoeveel voordelen dit ook op kan leveren, de belangen van
de partijen blijven verschillend. Dit uit zich vaak in het verlangen naar financiële
genoegdoening (‘het gevecht om het residu’), die kan ontstaan als grond ontwikkeld
wordt (Needham, 2007, p.199). “Financiële engineering is nodig om bijvoorbeeld
cash flow op gang te brengen, renteverliezen te verrekenen, vereveningsconstructies
te bedenken en fasen te onderscheiden met hoge en lage risico’s en bijbehorende
kansen op rendement”, aldus Van Rooy e.a. (2006, p.36).
12) Als laatste succesfactor, doet men er goed aan gebiedsontwikkeling te ervaren als
leertraject. Er worden nieuwe eisen aan kennis, competenties en attitudes gesteld, die
zich continu blijven doorontwikkelen. Uit vernieuwende praktijken van
gebiedsontwikkelingen blijkt dat er steeds weer nieuwe en op andere manieren
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ingevulde vaardigheden van personen van belang zijn. Gebiedsontwikkeling is een
nieuw spel, waarin nieuwe spelers aan de hand van nieuwe spelregels met elkaar
interacteren.
Leerervaringen
van
verscheidene
projectteams
in
gebiedsontwikkelingen kunnen de toekomst dienen door veranderingsprocessen
binnen organisaties in de juiste richting te sturen, om met snel veranderende
maatschappelijke omstandigheden om te kunnen gaan (Van Rooy e.a., 2006, p.36). Of
dit (op de juiste wijze) gebeurt, wordt overigens door Van Rooy e.a. in twijfel
getrokken (2006, p.154).
Er is één vrij algemene succesfactor die om een nadere toelichting vraagt: goed
opdrachtgeverschap. Dit geldt namelijk als een pré voor gebiedsontwikkeling. Het
veronderstelt verantwoordelijkheid, visie en volharding. De private en particuliere kant wint
terrein van de publieke kant met betrekking tot het nemen van initiatief en het voeren van
de regie. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven en hierdoor komt de vraag naar
opdrachtgeverschap centraal te staan. Ten aanzien van opdrachtgeverschap is het van
cruciaal belang om partijen en disciplines te verbinden (De Zeeuw & Schoorl, 2007, p.4).
Hierin ligt een gezamenlijke rol weggelegd voor zowel de opdrachtgever als de
procesmanager, waar in hoofdstuk 4 nader op zal worden ingegaan. Er is meer aandacht
voor conceptvorming nodig, waardoor private partijen hun kennis en ervaring al in een
eerder stadium van het planproces kunnen inbrengen in het beleid (De Zeeuw & Schoorl,
2007, p.17). De procesmanager wordt geacht die vereiste kennis te ontdekken, coördineren
en op een juiste wijze te implementeren. Ook hier wordt in hoofdstuk 4 verder op ingegaan.

§ 3.1.2 Faalfactoren
Gebiedsontwikkeling kent tevens procesrisico’s, ook wel faalfactoren genoemd. Deze kunnen
volgens Van der Cammen (2006) als volgt getypeerd worden:
• “Complexiteit procedures
• Europese aanbestedingsregels
• Free riders
• Onduidelijke afspraken
• Onenigheid bij publieke partijen
• Politieke verschuivingen
• PPS te vroeg, of te laat ingezet
• Vergunningen
• Verkeerde PPS-partners
• Vertrek van cruciale personen
• Wijzigingen in wet- of regelgeving” (p.21).
Een negatieve uitwerking van het gebiedsontwikkelingsproces betreft de mogelijkheid dat
de worsteling met de complexiteit van het proces ten koste gaat van het realiseren van
duurzame ruimtelijke kwaliteit. Tevens schuilt er gevaar voor het procesverloop als het
projectteam binnen de lijnorganisatie acteert. Onafhankelijke rollen, van bijvoorbeeld
ambtenaren, resulteren in minder wrijving met de staande organisatie en zodoende in meer
daadkracht (van Rooy e.a., 2006, p.151).
Faalfactoren in gebiedsontwikkelingen kunnen de rol van de procesmanager negatief
beïnvloeden, terwijl de procesmanager zich in zijn rol ook kan wapenen tegen (de gevolgen)
van enkele faalfactoren.
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§ 3.1.3 De definiëring van een gebied
De prangende vraag is nu: wat is een gebied? Hier is geen eenduidige beschrijving van te
formuleren, vanwege de uiteenlopende omvang en het verschillende karakter van de meeste
gebieden. Toch bestaan er enkele aanknopingspunten voor. Gebiedsontwikkeling is
weliswaar niet altijd gemeentegrensoverschrijdend, toch wordt dit vaak in de definitie van
een gebied als een karaktereigenschap getypeerd. Het schaalniveau bevindt zich geregeld
tussen dat van de gemeente en de provincie (Dammers e.a., 2004, p.29). Aan de hand
waarvan wordt dan bepaald wat een gebied is?
Verscheidene kenmerken op biologisch (landschap en natuur), fysiek (water, bodem en
infrastructuur), maatschappelijk (wonen, werken, verplaatsen en recreëren) en bestuurlijk
(verhoudingen in beleidsnetwerken binnen en tussen sectoren) vlak spelen een grote rol om
een en ander af te bakenen. Daarbij komt nog het gegeven dat binnen het schaalniveau van
een gebied veel economische, sociale en ruimtelijke dynamiek geconstateerd wordt. Tevens
krijgt de concurrentiekracht van regio’s door de Europese eenwording steeds meer aandacht
(Dammers e.a., 2004, p.37).
De definitie van een gebied aan de hand van landschappelijke, infrastructurele, historische of
bestuurlijke termen wordt soms geleid door een bestaande of voor de gelegenheid
geconstrueerde regionale identiteit (Van Rooy e.a., 2006, p.27). De focus op een gebied
draagt er toe bij dat er zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de kenmerken van een regio.
De identiteit van een gebied is vaak historisch gegroeid en als zodanig herkenbaar
(Dammers e.a., 2004, p.29). Bij ontwikkelingsplanologie wordt de identiteit van een gebied
in een dynamisch perspectief geplaatst. Zo kan er ingespeeld worden op de hoge
maatschappelijke dynamiek op gebiedsniveau. Niet alleen behoud van de bestaande identiteit
dient onder de aandacht te zijn, ook de nieuw te ontwikkelen identiteit die de toekomstige
maatschappelijke dynamiek dient, is belangrijk (Dammers e.a., 2004, p.159). De
toekomstgerichtheid van deze benadering van een gebied valt op.
Ook kijkt men, om de grens van een gebied te bepalen, soms naar de mate van
verdiencapaciteit binnen een gebied om eventueel de verliesgevende wensen mee te kunnen
realiseren (Van Rooy e.a., 2006, p.27). De Roo en Schwartz (2001) houden een pleidooi voor
omgevingsplanning, dat vaak in verband wordt gebracht met de begrippen ‘integratie’ en
‘gebiedsgerichte aanpak’. Ze maken een onderverdeling tussen gebieden in stedelijke en
gebieden in landelijke settings. Onder de eerste categorie gebieden valt een buurt, wijk,
stadsdeel of stad. De tweede categorie bestaat meer uit gebieden die het grondgebied van
meerdere gemeenten omvatten. Ook zij benadrukken dat tot deze laatste categorie gebieden
behoren, die door hun probleemgerelateerde afbakening vaak niet samen met bestuurlijke
grenzen vallen. De complexiteit neemt hierdoor toe, waar de keuze voor een te volgen
planningaanpak op in dient te spelen (p.27). Vaak beschouwt men het begrip ‘gebied’ als
proces gestuurd: “een gebied is wat de betrokken partijen gaandeweg als een gebied
beschouwen en waar een ondernemende groep daadwerkelijk aan de slag wil gaan” (Van
Rooy e.a., 2006, p.27).
De verscheidene zienswijzen op hetgeen een gebied voor staat zijn samenhangend en
aanvullend. In het licht van dit onderzoek kunnen gebiedsontwikkeling en de betreffende
gebieden zeer ruim opgevat worden.

§ 3.1.4 Ruimtelijke kwaliteit
De term ‘ruimtelijke kwaliteit’ is al meerdere malen ter sprake gekomen en wordt vaak in
één adem genoemd met gebiedsontwikkeling. Aangezien er ook in navolgende paragrafen en
hoofdstukken geregeld aan gerefereerd wordt, is een uitleg van het begrip vereist. Tevens
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komt deze aanduiding voor in de probleemstelling (op wat voor wijze draagt de
procesmanager in zijn rol bij aan het bereiken van ruimtelijke kwaliteit), waardoor er aan
duidelijkheid niets te wensen mag overblijven.
Ruimtelijke kwaliteit is zo’n term waar iedereen wel een voorstelling bij heeft, op basis van
een gevoel of een intuïtie. De opvatting van ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de
factoren tijd, plaats, schaalniveau, sociale omstandigheden en de culturele invalshoek. Het is
hiermee contextgebonden en zeer dynamisch (Hooimeijer e.a., 2000, p.5).
Wat houdt ruimtelijke kwaliteit dan precies in? Voor een goed begrip hiervan, worden nu
enkele factoren beschreven die onderdeel zijn van ruimtelijke kwaliteit. De term wordt in de
literatuur namelijk vaak opgesplitst in meerdere onderdelen en dit draagt bij aan een
verheldering van het begrip. Ondanks dat er geen eenduidige beoordeling van het begrip
ruimtelijke kwaliteit bestaat, zijn er wel enkele basiskenmerken voorhanden om kwaliteit te
kunnen typeren en waarderen. De meerduidigheid van het begrip kwaliteit uit zich in
functionaliteit, vernieuwing en innovatie, duurzaamheid, uitdagingen en oplossingen. Maar
nog belangrijker; de kern van kwaliteit houdt de verbintenissen, saamhorigheid en
samenhang tussen al deze vormen van kwaliteit in (de Haas, 2006, p.82).
Een fundamentele vermenging van die aspecten is echt essentieel. De Haas (2006) refereert
aan de door Vitruvius (1ste eeuw v.C.) benoemde ontwerpkwaliteiten, waarnaar in de Vierde
Nota over de ruimtelijke ordening ook naar verwezen wordt. De door deze Romeinse
architect benoemde criteria duurzaamheid, doelmatigheid en uiterlijk schoon, werden daarin
respectievelijk omschreven als toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde (p.82). Aan
de toekomstwaarde kunnen de volgende termen nog toegevoegd worden: aanpasbaarheid en
beheerbaarheid. Bij gebruikswaarde behoort tevens een functionele samenhang. De
belevingswaarde behelst ook de begrippen diversiteit en identiteit (Habiforum, 2005).
Hooimeijer e.a. (2000) maken, in hun perspectief op ruimtelijke kwaliteit, onderscheid tussen
ontwerp en belangen. Tot het ontwerp behoren de toekomstwaarde, gebruikswaarde en
belevingswaarde. De belangen zijn van economische, ecologische, sociale en culturele aard
(p.10). Met dit onderscheid worden de twee aspecten (schoonheid en volmaaktheid) van
ruimtelijke kwaliteit nog maar eens benadrukt (De Haas, 2006, p.141).
De projecten uit het praktijkboek gebiedsontwikkeling (2006) laten een toenemende
aandacht zien voor de kwaliteit van de leefomgeving. De insteek is veranderd. Men is op
zoek naar opbrengsten en waardetoevoeging voor woonmilieus en bedrijfsgebouwen, in
plaats van louter naar de kosten ervan te kijken. De kwaliteit van de woonomgeving wordt
steeds meer een richtinggevende factor om de waarde van de te bouwen woningen te
bepalen. De vastgoedwaarde heeft profijt bij een kwalitatief hoogstaande omgeving. Het
ondernemersschap van marktpartijen kan gelieerd worden aan deze toegenomen
belangstelling voor het streven naar ruimtelijke kwaliteit (Van Rooy e.a., p.147).
§ 3.1.4.1 Duurzaamheid
In de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit wordt steeds vaker de roep om duurzaamheid en
daarmee duurzame ruimtelijke ontwikkeling gehoord. Duurzaamheid is maar een onderdeel
van ruimtelijke kwaliteit, maar tegenwoordig wel het meest gehoorde. Ruimtelijke ingrepen
lijken vandaag de dag in Nederland niet politiek correct als het stempel ‘duurzaam’ er niet
opgeplakt zit. De consequenties van ruimtelijk beleid voor de leefomgeving kunnen alleen
geaccepteerd worden als ze op de langere termijn maatschappelijk, economisch en ecologisch
verantwoord zijn (Needham, 2007, p.98). Tegenwoordig neemt duurzaamheid in de ideeën
en gedachten met betrekking tot het creëren van ruimtelijke kwaliteit een meer prominente
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plaats in. De rol die de procesmanager hierbij kan spelen is onderdeel van onderzoek en
wordt behandeld in de praktijkanalyse van hoofdstuk 6.
Uit de praktijkvoorbeelden van het in september verschenen praktijkboek
gebiedsontwikkeling II (2009) blijkt dat de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk
ook op het gebied van ruimtelijke kwaliteit vaak nog te wensen overlaat. Duurzame
gebiedsontwikkeling wordt in de praktijk voornamelijk uitgelegd in de zin van energie en
materialengebruik, terwijl een doorvertaling ervan in ruimtelijke inrichting en
stedenbouwkundige ontwerpen nog vrijwel niet voorkomt. Duurzame ontwikkeling bestaat
onder andere uit het slim gebruiken van ruimte en het inspelen op (sociale)
gebruikersgroepen van de toekomst. Het concretiseren van ruimtelijke kwaliteit is nodig. De
combinatie van duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit moet vanuit de wetenschap
(in methodische zin) meer richting mee gegeven worden (Van Rooy, 2009, p.207). Als dit
geconcretiseerd
wordt,
zullen
individuen
en
organisaties
er
meer
verantwoordelijkheidsgevoel voor kunnen ontwikkelen. Tevens kan het wellicht
bevorderend werken voor de rol van de procesmanager in het streven naar ruimtelijke
kwaliteit als eindresultaat van een gebiedsontwikkelingsproces.
Nicole van der Waart, stedenbouwkundige en werkzaam bij advies- en ingenieursbureau
Movares, verkondigde tijdens de Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling (2009) dat
duurzame gebiedsontwikkeling staat voor de aanpak van een duurzame structuur. Ze sprak
over de inspiratie hiervoor door middel van de lagenbenadering (ondergrond, netwerken),
kringlopen (C2C) en efficiëntie. Door het combineren van deze lagen met benoemde
duurzaamheidsdomeinen als mobiliteit en bouw en leefomgeving kunnen de voorwaarden
voor duurzame gebiedsontwikkeling worden geschapen (Nationale Conferentie
Gebiedsontwikkeling, 2009).
De verschillende soorten kwaliteiten komen in het zogenaamde ‘triple P-concept’ tot
uitdrukking: People (sociaal, ethisch), Planet (milieu) en Profit (verantwoord winst
genereren).
Figuur 3.1 PPP-benadering

Bron: Valley Green Building Task Force, 2009

Duurzaamheid komt in deze figuur naar voren als overlappend terrein tussen mens, aarde en
winst. In gebiedsontwikkelingen streeft men er steeds meer naar deze vormen van
duurzaamheid te laten ontstaan.
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§ 3.2 PPS en gebiedsontwikkeling
Publiek-Private-Samenwerking (PPS) en gebiedsontwikkeling zijn vrijwel onlosmakelijk
met elkaar verbonden. “PPS is een samenwerkingsverband waarbij publieke en private
partijen, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, een project realiseren op
basis van een heldere taak- en risicoverdeling” (Wolting, 2006, p.14). De kenmerken van
PPS kunnen als volgt getypeerd worden. Overheden en marktpartijen interacteren niet
vrijblijvend, partijen delen onderling kosten en risico’s en er is sprake van coöperatie bij de
realisatie van samenvloeiende doelen. Tevens heeft PPS zowel maatschappelijke als
commerciële kenmerken, vindt de samenwerking plaats onder condities waarbinnen de
betrokken partijen hun identiteit en verantwoordelijkheden behouden en worden afspraken
opgetekend in een privaatrechtelijke overeenkomst (Wolting, 2006, p.14). Binnen PPS is het
volgens de heer Lenferink (Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling, 2009) van belang
duidelijkheid te verschaffen in de verschillende verantwoordelijkheden en daarop volgend is
het belangrijk om rollen duidelijk te definiëren.
PPS ontstaat niet zomaar, stapsgewijs wordt er naar toe gewerkt. De volgende stappen
kunnen daarin onderscheiden worden:
a) actoranalyse
b) publiekrechterlijk kader
c) publiek huis op orde
d) keuze samenwerking, verdeling kosten, risico en zeggenschap
e) selectie marktpartij
f) PPS, uitwerking samenwerkingsvormen (Wolting, 2006, p.149)
Procesmanagers spelen vaak al een rol bij de totstandkoming van PPS. Eveneens wordt deze
rol beïnvloed door het ontstaan van de verschillende elementen van PPS. Daarom worden
deze stappen nu kort verduidelijkt.
ad a) Actoranalyse
Om te voorkomen dat niet alle belangen en bijdragemogelijkheden van diverse partijen
boven tafel komen, is het raadzaam om in het beginstadium van een project direct een
publieke en een private actoranalyse uit te voeren (Wolting, 2006, p.17). Een soort
speelveldanalyse. In de publieke arena van actoren zijn bij gebiedsontwikkeling vaak
meerdere soorten overheden en bestuurslagen (Rijk, provincie en gemeente) betrokken, die
er allemaal verschillende belangen op nahouden (Wolting, 2006, p.21). Na deze actoranalyse
is het zaak om vooraf te bepalen op welk moment in het proces de deelnemende actoren
betrokken dienen te worden en op welke wijze dit zou moeten geschieden.
Een project krijgt meerwaarde op het moment dat marktpartijen met invloed (grond, kennis
of middelen) vroegtijdig hun betrokkenheid (kunnen) tonen. Besluitvorming kan op deze
manier efficiënter verlopen, doelstellingen en belangen kunnen samenkomen en misschien
wel het belangrijkste: er kunnen creatieve en innovatieve oplossingen ontstaan (Wolting,
2006, p.19).
In niet ieder project hebben marktpartijen een even grote positie. De private spelers bij
gebiedsontwikkeling bestaan uit marktpartijen mét en marktpartijen zónder grondposities.
Bij de partijen met posities behoren projectontwikkelaars, bouwers/aannemers, agrariërs,
natuurorganisaties,
eigenaar–verhuurders/beleggers,
woningcorporaties,
eigenaarbewoners/winkeliers en franchiseondernemingen/filialen (Wolting, 2006, p.34). Onder de
marktpartijen zonder positie kunnen projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en financiers,
woningbouwcorporaties en combinaties van partijen vallen (Wolting, 2006, p.36).
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Voor de grondmarkt had de overheidsbemoeienis grote gevolgen. Vandaag de dag oefent de
overheid (in samenhang met gemeenten) namelijk niet alleen middels de publiekrechtelijke
weg invloed uit op de grondmarkt, maar ook op privaatrechtelijke wijze (Spit, 2002, p.7).
ad b) Publiekrechterlijk kader
Bij gebiedsontwikkelingen zijn het publiekrechterlijk instrumentarium en het beleid
randvoorwaardenstellend en sturend (Wolting, 2006, p.27).
ad c) Publiek huis op orde
In de praktijk blijkt het vaak niet gemakkelijk het publieke huis op orde te krijgen. Dit houdt
in dat de beoogde gebiedsontwikkeling in kaart moet worden gebracht, de
procesarchitectuur ontworpen moet worden en de publiek-publieke afspraken vastgelegd
dienen te worden (Wolting, 2006, p. 71).
Het in kaart brengen van de gebiedsontwikkeling gebeurt aan de hand van vijf stappen die
Wolting (2006) duidelijk heeft uiteengezet:
“1. een projectdefinitie: wat wordt de scope (afbakening) van het initiatief?
2. de rol en positiebepaling van partijen: wie zijn trekker/belanghebbend, wie gaat
participeren, wie neemt de regie?
3. een functioneel Programma van Eisen: wat willen publieke partijen binnen de
gebiedsontwikkeling bereiken?
4. een business case: wat kunnen publieke partijen (zelf) bereiken? Wat zijn de kosten en
risico’s en hoe worden deze tussen de partijen verdeeld?
5. een meerwaardetoets: kan samenwerking met private partijen zorgen voor een betere,
snellere, en of goedkopere realisering van het project? ” (p.71).
Het fabriceren van de procesarchitectuur is nu de volgende stap. Hierin is uitzonderlijke
aandacht voor transparante en verifieerbare besluitvorming (Wolting, 2006, p.79). De
procesarchitectuur is tot ontwikkeling gekomen vanwege het verlangen naar een nieuwe
professionele deskundigheid die vereist is door de uitvoering van een procesanalyse en het
organiseren van het ontwikkelingsproces (van der Cammen e.a., 1998, p.40). In hoofdstuk 4
over procesmanagement komt dit item uitgebreid aan de orde.
De vastlegging van publiek-publieke afspraken volgt als laatste. Er is een publieke
overeenkomst vereist om de gezamenlijke afspraken ten aanzien van de publieke
samenwerking tussen publieke partijen in op te nemen (Wolting, 2006, p.81). Het beheersen
van politiek-bestuurlijke risico’s is één van de vier redenen daarvoor. Een tweede reden
betreft de noodzakelijke medewerking van meerdere publieke partijen om tot realisatie van
een gebiedsontwikkeling te komen. De derde reden voor het sluiten van een overeenkomst
tussen publieke partijen betreft het ontstaan van een formeel besluit van partijen om
gezamenlijk een project te gaan starten. Als vierde, en misschien wel belangrijkste reden, is
een publieke overeenkomst een goed vertrekpunt om private partijen in een project te
betrekken (Wolting, 2006, p.82).
ad d) Keuze samenwerking, verdeling kosten, risico en zeggenschap
Bij PPS zoeken zowel publieke als marktpartijen naar garanties en zekerheden. Het gaat er
immers om hoe de verdeling van kosten, risico en zeggenschap tussen hen bestaat. Om te
kunnen tonen welke directe en indirecte verbanden er bestaan tussen verschillende soorten
risico’s bij PPS en gebiedsontwikkeling, is figuur 3.1 afgebeeld om een en ander te
verduidelijken (Wolting, 2006, p.97):
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Figuur 3.1 Risicotypen

Bron: Wolting, 2006, p.97
Vooral de externe risico’s in/van gebiedsontwikkelingen zijn vaak moeilijk te beheersen.
ad e) Selectie marktpartij
Als een publieke partij samen met een of meerdere private partijen een ruimtelijk project wil
aanpakken, valt een selectie aan te bevelen. Publieke partijen zetten het selecteren van
private partijen als middel in om tot een overeenkomst met hen te komen over onder andere
het gezamenlijk onderzoek doen naar de haalbaarheid van een plan, het opstellen van een
plan, de afname en de ontwikkeling van grond en het realiseren van het opgestelde project.
De markt moet duidelijk onder ogen krijgen wat de publieke partijen uiteindelijk willen
bereiken en wat het uitwerkingsniveau van de biedingen van partijen is. Er bestaan
verschillende manieren om selecties te benoemen. Veelgebruikte zijn: meervoudige
adviesopdracht, ontwikkelingscompetitie, meervoudige offerteaanvraag, meervoudige
ontwikkel- en ontwerpopdracht, aanbesteding en tender (Wolting, 2006, p.85).
ad f) PPS, uitwerking samenwerkingsvormen
Het perspectief dat gekozen is bij samenwerking en daarmee bij een mogelijke
samenwerkingsvorm tussen publieke en private partijen, is zeer relevant voor de planologie.
De samenwerking tussen overheden en marktpartijen kent een aantal mogelijke vormen,
waarvan Publiek-Private Samenwerking wellicht de voorkeur geniet. Desalniettemin
bestaan er nog enkele andere modellen, zoals het traditionele, het particuliere en vooral het
bouwclaimmodel (Spit, 2002, p.5).

§ 3.3 Inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling
De in paragraaf 3.2 besproken stappen naar een publiek-private samenwerking, middels een
focus op de totstandkoming van publieke en publiek-private samenwerking, kunnen
vervolgens verenigd worden met de inhoudelijke uitwerking van een gebiedsontwikkeling.
Dit is mogelijk aan de hand van de vier fasen van gebiedsontwikkeling, die zijn ontleend aan
de theorie van het projectmanagement:
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Figuur 3.2 De vier fasen van gebiedsontwikkeling uitgewerkt in stappen

Bron: Wolting, 2006, p.150
Bij het aanbreken van de initiatieffase waarin de inhoudelijke uitwerking van een
gebiedsontwikkeling plaatsvindt, is er de overgang van procesarchitectuur naar
procesmanagement. Hierbij is een rol weggelegd voor de procesmanager. In hoofdstuk 4
wordt hier uitgebreid bij stil gestaan.
Zonder een inhoudelijke uitwerking kan er niet tot een daadwerkelijke gebiedsontwikkeling
gekomen worden. Drie elementen zijn daarin belangrijk: planontwikkeling, financial
engineering en risicomanagement (Wolting, 2006, p.153). Het hangt van de fase in het
project af hoe concreet de planontwikkeling is; steeds worden ambities van partijen hierin
gevisualiseerd en zichtbaar.
De kosten en opbrengsten van het plan worden in kaart gebracht middels financial
engineering. Relatieve zekerheid over financiële belangen en financiële haalbaarheid is erg
belangrijk voor partijen voor hun keuze al dan niet tot samenwerking over te gaan. Bij
gebiedsontwikkeling is het overigens lastig alle kosten en opbrengsten bij voorbaat al
inzichtelijk te maken.
Risicomanagement, zoals reeds eerder vermeld, bestaat uit het analyseren, verdelen en
beheersen van risico’s (Wolting, 2006, p.155). Dit dient nauwkeurig afgestemd te worden op
de planontwikkeling, om zodoende een financieel haalbaar plan te kunnen realiseren
(Wolting, 2006, p.153).

§ 3.3.1 De vier fasen
Om de vier fasen (initiatief, haalbaarheid, realisatie en exploitatie/beheer) in een
gebiedsontwikkeling te verduidelijken worden deze nu beschrijvend en bondig uiteengezet.
ad 1) Initiatieffase
Is de gebiedsontwikkeling gewenst of zijn er betere alternatieven? Dat dient in eerste
instantie onderzocht te worden (Ministerie van VROM, 2009, p.13). Draagvlak creëren is
zeer belangrijk bij gebiedsontwikkeling. Zonder voldoende draagvlak zal een beoogd project
niet van de grond komen en wordt er bekeken of er geen betere alternatieven zijn. Dit
gebeurt in de initiatieffase (Wolting, 2006, p.156). De mogelijkheden worden in deze fase
afgetast. Om op den duur de stap naar de haalbaarheids- en realisatiefase te kunnen maken,
is het van belang dat het initiatief en de regie (uiteindelijk) op bestuurlijk niveau ligt. Om de
voortgang in de besluitvorming te waarborgen, is de regievoerder uiteindelijk
verantwoordelijk. De bestuurlijke regievoerder wordt ondersteund door de procesmanager
(en daarmee het procesmanagement) en de projectgroep/werkgroepen (Wolting, 2006, 158).
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De actoranalyse vindt in deze fase plaats. Ook wordt het project verkend om kansen en
bedreigingen te kunnen constateren. De grootte van het gebied en de mogelijkheid van het
uiteenvallen in meerdere deelprojecten spelen hierbij een rol. Tevens dienen de voor het
gebied geldende publiekrechterlijke regels in het beginstadium te worden geïnventariseerd.
Als er na de initiatieffase minimaal een plan wordt opgesteld en goedgekeurd, dan kan er
gesproken worden van een gebiedsontwikkeling (Ministerie van VROM, 2009, p.13).
ad 2) Haalbaarheidsfase
De haalbaarheidsfase is qua intensiviteit en complexiteit de moeilijkste fase van
gebiedsontwikkeling. In deze fase worden plannen voor gebiedsontwikkeling bijna
gerealiseerd. Definitieve afspraken dienen, net als de verdeling van kosten, risico’s en
zeggenschap dus een feit te zijn (Wolting, 2006, p.168).
Deze fase kan opgedeeld worden in drie subfasen, te weten de definitiefase, de ontwerpfase
en de voorbereidingsfase.
a) de definitiefase vanuit de overheid brengt het volgende product voort: “de
planologische en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden van generieke aard”;
b) de ontwerpfase vanuit de marktpartij brengt het volgende product voort: “het
ontwerp dat past binnen het resultaat van de definitiefase” (de overheid pleegt
overigens in deze fase de uitwerking van de publieke onderdelen te doen);
c) de voorbereidingsfase door de marktpartij met het volgende product: “het
realisatieplan als uitwerking van het ontwerp” (ook hier heeft de overheid weer een
eigen taak: het uitvoeren van de werken die onder haar verantwoordelijkheid als
opdrachtgever vallen) (Ministerie van VROM, 2009, p.13).
Zeker in grote, complexe gebiedsontwikkelingsprojecten wordt de haalbaarheidsfase
opgesplitst om de vele activiteiten die parallel plaatsvinden, te stroomlijnen en structureren.
De subfasen worden vaak meerdere keren doorlopen, omdat het eerste idee bijna nooit direct
haalbaar blijkt (Ministerie van VROM, 2009, p.13).
ad 3) Realisatiefase
De gebiedsontwikkeling die daadwerkelijk is vastgesteld tijdens de vorige fase, wordt in de
realisatiefase ten uitvoer gebracht. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over wie, wat en
wanneer iets gaat doen. Nu is van groot belang verantwoordelijkheden te verdelen en
(risico)management en een gestroomlijnde uitvoerings/projectorganisatie te organiseren.
De voorbereiders, ontwerpers en beleidsmedewerkers maken in de realisatiefase plaats voor
andere mensen aan tafel. Afspraken over de grondrouting dienen zorgvuldig gemaakt te
worden (Ministerie van VROM, 2009, p.14) .
ad 4) Exploitatie/beheerfase
In deze laatste fase van gebiedsontwikkeling is alles afgerond, alleen beheer en onderhoud
komen nog om de hoek kijken. De verscheidene deelprojecten binnen de
gebiedsontwikkeling
worden
in
de
beheerfase
overgedragen
aan
de
eindgebruikers/eigenaren (van de woningen, winkels, openbare ruimte en
groenvoorzieningen). Pas als nieuwe planvorming noodzakelijk wordt geacht, verandert een
en ander weer (Ministerie van VROM, 2009, p.14).

§ 3.3.2 Rol overheden en marktpartijen
Om een fundamentele overgang naar hoofdstuk 4 en de rol van de procesmanager te creëren,
wordt in deze paragraaf nog even stil gestaan bij de veranderde rollen van overheden en
marktpartijen in het proces dat gebiedsontwikkeling heet.
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Bij gebiedsontwikkeling werken publieke partijen en marktpartijen dikwijls nauw samen.
Overheid en markt gaan idealiter met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Dit is niet
hetzelfde als gelijkheid, ze hebben immers tegengestelde belangen en andersoortige
verantwoordelijkheden. Gelijkwaardigheid draait om de erkenning van een
gemeenschappelijk belang, alsmede begrip voor elkanders verantwoordelijkheden (Van der
Cammen e.a., 1998, p.45). Teisman (2001) zegt hierover: “Voor samenwerking gericht op het
bereiken van meerwaarde zullen publieke en private partijen moeten wennen aan andere
rollen dan ze tot nu toe gewend zijn. Behoud van eenduidigheid in verantwoordelijkheid,
procedures en inhoud behoren bij een heldere scheiding en sluiten samenwerking vrijwel uit”
(p.51).
Met de werkwijze van gebiedsontwikkeling zijn nieuwe (complexe) vaardigheden vereist,
niet alleen voor personen, maar ook voor publieke en private instellingen. Rolinvulling dient
op effectiviteit te worden ingeschat, het onderhandelen gebeurt op een andere wijze en goed
contact met bewoners is belangrijk (Dwarshuis & Van Rooy, 2005, p.10). Daar ligt ook een
rol voor de procesmanager in verscholen.
Zowel ten aanzien van zichzelf, alsmede naar elkaar, hebben publieke en private partijen
verwachtingen van de te spelen rol in het proces. Dit komt voort uit hun belangen,
verantwoordelijkheden en taken. Publieke partijen kunnen vier verschillende rollen
vertolken. Overheden nemen zogezegd de rol van aanjager/initiatiefnemer, regisseur,
participant of die van subsidiënt/facilitator op zich (Wolting, 2006, p.28). Marktpartijen
vervullen bij gebiedsontwikkeling vaak de rol van bijvoorbeeld belanghebbende,
projectontwikkelaar, aannemer of grondeigenaar (Wolting, 2006, p.36). Naast de overheden
en private partijen kunnen overige belanghebbende partijen als omwonenden/bewoners,
winkeliers, belangengroeperingen en sponsoren nog aan de veelheid aan mogelijke spelers
bij een gebiedsontwikkelingsproces toegevoegd worden (Wolting, 2006, p.36). De
procesmanager probeert in zijn rol al de belangen van de zojuist genoemde partijen te
‘masseren’.
De rol die marktpartijen spelen in het gebiedsproces verschilt sterk van de rol die ze in de
vorige eeuw vertolkten. De rol van marktpartijen is niet alleen anders geworden, maar ook
zwaarder. Ze hebben intussen hun eigen strategische allianties geordend en netwerken
gevormd. Tevens vallen de schaalniveaus waarin ze te werk gaan niet meer echt samen met
die van lokale, regionale en nationale overheden (Van Rooy e.a., 2006, p.176).
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoog in het vaandel in deze
nieuwe rol. Marktpartijen worden geacht niet louter commerciële doeleinden te hebben,
maar ook oog te hebben voor mens en milieu. Middels Publiek-Private Samenwerking (PPS)
kan duurzaamheid nagestreefd worden. Deze op coöperatie en interactie gerichte manier van
ontwikkelen kan er toe bijgedragen dat gebiedsontwikkelingen een duurzaam karakter
meekrijgen (Van Rooy e.a., 2006, p.176).
Bedrijven raken steeds meer bewust van het nut van duurzaam ondernemen. Overheden
kijken bij het aanbesteden van opdrachten immers niet alleen naar de prijs, maar ook naar de
integrale kwaliteit. Marktpartijen kunnen in tegenstelling tot publieke partijen nogal eens
commerciële risico’s nemen, die zich vertalen in risicodragende investeringen in
gebiedsontwikkeling. Dit kan meerwaarde opleveren; processen zijn immers gebaat bij
versnelling en vernieuwing. Aan bijvoorbeeld provincies de taak zich zodanig in het
planproces te gedragen dat er meerwaarde door marktpartijen gecreëerd kan worden
(Dwarshuis & Van Rooy, 2005, p.10).
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De veranderderde rollen van overheden en marktpartijen hebben zijn weerslag op de wijze
van besluitvorming: “Binnen de netwerksamenleving speelt een groot deel van de
besluitvorming zich inmiddels af buiten de publiekbestuurlijke arena. Uitgaande van
gedeelde belangen in ruimtelijke kwaliteit, verplicht dit tot publieke openheid en de
mogelijkheid tot participatie reeds aan het begin van gebiedsprocessen” (Van Rooy e.a.,
2006, p.176). Participatie van marktpartijen en andere belanghebbenden welteverstaan.
Taken worden in het beginstadium van gebiedsontwikkelingsprocessen al (deels) naar de
markt afgestoten, een kenmerk van het Angelsaksische model dat reeds behandeld is.
Procesmanagement is bij uitstek de manier om de veranderde rollen van publieke en private
partijen te ondersteunen en in goede banen te leiden. Dit wordt uitgewerkt in het volgende
hoofdstuk.
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- Hoofdstuk 4 Procesmanagement en de procesmanager Als het érgens van belang is om procesmanagement te hanteren, dan is het wel bij
gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling ís eigenlijk procesmatig te werk gaan. In de term
‘gebiedsontwikkeling’ zit ook al een procesmatig karakter verscholen. Simpel gezegd is
gebiedsontwikkeling dus een vorm van procesmanagement, maar dan toegepast op een
gebied, dat centraal staat.
Vele partijen uit verschillende sectoren worden bij gebiedsontwikkeling met elkaar
geconfronteerd, verenigd en moeten elkaars vertrouwen winnen. Dit vergt tijd, bemiddeling
en inzichtelijkheid in ieders belangen. De gewenste totstandkoming van ruimtelijke
kwaliteit wordt nagestreefd middels een groeiproces in het bereiken van overeenstemming
en actiebereidheid tussen actoren.
Procesmanagement wordt al vele jaren toegepast in kleinere en grotere organisaties waar
intern de behoefte bestaat (bedrijfs)processen te managen. Deze algemene vorm van
procesmanagement wordt als eerste in paragraaf 4.1 toelicht, om zodoende een helder beeld
te creëren van de basisprincipes van (goed) procesmanagement. Vervolgens volgt in de
resterende subparagrafen een inhoudelijke verdieping.
Door een veelheid aan actoren met uiteenlopende belangen en gesplitste
verantwoordelijkheden is procesmanagement de sleutel tot succes in hedendaagse
ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van de leider van het proces wordt hierbij door de
zogenaamde procesmanager vertolkt. Deze ‘nieuwe’ rol van procesmanager wordt
gedurende de uiteenzetting van ruimtelijk procesmanagement al veelvuldig genoemd,
terwijl in paragraaf 4.2 hier nog maar eens specifiek bij stil gestaan wordt.
Een overgang naar de operationalisering, in de vorm van een conclusie (paragraaf 4.3),
fungeert als afsluiting van dit hoofdstuk.

§ 4.1 Procesmanagement
Procesmanagement is vooral een geschikte methode om grote en zware beleidsproblemen en
-vraagstukken aan te pakken, waarover tussen partijen weinig tot geen overeenstemming
bestaat en waarbij de kennis over de oorzaken en omstandigheden en de hiermee verband
houdende mogelijke oplossingen niet of beperkt aanwezig is (Korsten, 2006, p.1). In
procesmanagement worden besluiten genomen naar aanleiding van overleg tussen diverse
belanghebbende partijen. De kern van procesmanagement bestaat uit twee elementen, te
weten een initiator die andere ‘actoren’ bij de besluitvorming betrekt, alsmede de
verschuiving van de focus van de inhoud naar het proces van de besluitvorming (Korsten,
2006, p.3). Deze verschuiving wordt later in dit hoofdstuk onder andere met behulp van
figuren uitgelegd.
Procesmanagement is als het ware een reactie op de tot voor kort dominerende, op
beheersing gerichte stijlen, zoals projectmanagement. Het belang van hiërarchie in een
typen managementstijl als projectmanagement is groot. “Effectief procesmanagement vergt
niet een keuze tussen hiërarchie en proces maar een slim bewegen tussen proces en
hiërarchie” (Kars & Evers, 2008, p.18). Een hiërarchisch besluitvormingsproces kenmerkt
zich door een lineair en gestructureerd verloop, waar in een netwerk daarentegen partijen
zich strategisch gedragen in het proces en er sprake is van een onregelmatig verloop (de
Bruijn e.a., 2002, p.29).

- 45 -

§ 4.1.1 Gebiedsontwikkeling ís ruimtelijk procesmanagement
Bij de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling in het vorige hoofdstuk, kwam het
procesmatige karakter al naar voren. Het ontwerpproces van gebiedsontwikkeling wordt
middels de volgende figuur (4.1) nogmaals verduidelijkt. Summier gezegd, bestaat het
ontwerpproces voor gebiedsontwikkeling uit de volgende fasen: voorverkenning,
verkenning, planstudie, realisatie en beheer en onderhoud. Na onderstaande schematische
figuur volgt een uitgebreidere uitleg.
Figuur 4.1 Het ontwerpproces voor gebiedsontwikkeling

Bron: Van Rooy e.a., 2006, p.150
Het ontwerpproces van gebiedsontwikkeling begint vaak met een publieke voorverkenning
(1), in eerste instantie vooral op interne basis. Nadat het gevoel van urgentie breed gedragen
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wordt, er enig zicht op middelen is en er mogelijkheden zijn, is het tijd voor een open
verkenning. Uiteraard niet voordat er de algehele wil is om problemen ook daadwerkelijk
aan te pakken (Van Rooy e.a., 2006, p.151).
Als men ook na de tweede verkenningsfase (2) naar haalbaarheid, betaalbaarheid, en
ruimtelijke kwaliteit heil ziet in de voortgang van het proces, is het aan de
volksvertegenwoordigers om te besluiten over een voorkeursstrategie. Nu kan gestart
worden met een planstudie (3), als voorbereiding op de realisatiefase. In de planstudie
worden procedures onderzocht, het financieringsarrangement wordt erin opgesteld en er
wordt aandacht besteed aan de uitvoeringsorganisatie. Uit elke fase ontstaan producten, die
formeel worden onderschreven met een startverklaring, intentieovereenkomst of
samenwerkingsovereenkomst (Van Rooy e.a., 2006, p.151). Overigens zijn het ook in de
andere faseovergangen de volksvertegenwoordigers die de overgang aanduiden.
In succesvolle projecten/processen worden per afzonderlijke fase in samenwerking rollen
gedefinieerd en gekoppeld aan de belangen van het gebied. Richtlijnen voor water, natuur,
milieu, etc. dienen daarnaast op een logische wijze te worden ingepast. De vele wettelijke
procedures die hieruit ontstaan een functionele plaats weten te geven, draagt bij aan een
soepel verloop van het proces (Van Rooy e.a., 2006, p.151).

§ 4.1.2 Ruimtelijk procesmanagement: het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’
Nu volgt een meer inhoudelijke uitwerking van de elementen van ruimtelijk
procesmanagement. De procesmanagementbenadering is bij uitstek geschikt voor complexe,
dynamische ruimtelijke problemen die in een netwerk moeten worden opgelost (Korsten,
2004, p.6). Tijdens een van de parallelsessies van de Nationale Conferentie
Gebiedsontwikkeling (2009) legde Frank van Vliet, werkzaam bij APPM Management
Consultants, aan de hand van een voorbeeld (de gebiedsvisie van Stompwijk) uit waar de
kern van gedegen ruimtelijk procesmanagement uit bestaat: de vraag hoe met de
sleutelbegrippen duurzaamheid, integrale samenwerking en schoonheid, tot samenhang en
ontwikkeling wordt gekomen. De rol van de procesmanager was daarbij uiteraard van
eminent belang.
Meervoudig ruimtegebruik, zoals gebiedsontwikkeling ook wel benaderd wordt, heeft
nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden, private en publieke partijen en andere
belanghebbenden tot gevolg. Ruimtelijk procesmanagement heeft als doel coalities van
velerlei soort te formeren, deze te laten functioneren en bovendien nieuwe vormen van
advies en controle te organiseren (Teisman, 2001, p.49). Procesmanagement bij meervoudig
ruimtegebruik bestaat uit het managen van sturingsprocessen en processen van
marktwerking. Enerzijds bestaat de uitwerking van procesmanagement in het publieke
domein uit het samenbrengen van actoren op het gebied van ambities en de inzet van
middelen. Anderzijds richt procesmanagement in het private domein zich op het
voortbrengen van prijsmechanismen ten gunste van meervoudig ruimtegebruik, alsmede op
het verleiden van de markt tot het leveren van nieuwe hoogwaardige aanbiedingen met
betrekking tot meervoudig ruimtegebruik (Teisman, 2001, p.65). Dat het in allebei de
gevallen draait om het managen van fragmentatie, wordt in paragraaf 4.1.4 verduidelijkt.
De achterliggende oorzaak van deze procesmatige benadering van ruimtelijke opgaven
betreft de verschuiving van inhoud naar proces, die al enige jaren geleden zijn intrede
gedaan heeft (Korsten, 2006, p.4). De transformatie van inhoud naar proces is bij
gebiedsontwikkeling noodzakelijk omdat diverse partijen vaak niet in staat zijn een
eenduidig besluit te nemen. Dit kan volgens de Bruijn e.a. (2002) meerdere redenen hebben:
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•
•
•
•

er bestaat tussen partijen een sterk onderling wantrouwen;
er bestaan bij partijen onzekerheden of onwennigheden ten aanzien van het proces;
er is bij partijen sprake van een groot aantal inhoudelijke onzekerheden;
belangentegenstellingen tussen partijen zijn (nog) niet te overbruggen (de Bruijn
e.a., 2002, p.105)

Deze redenen zouden ook als faalfactoren getypeerd kunnen worden, puur gericht op het
proces.
De bewustwording van de transformatie van inhoud naar proces wordt weergegeven in de
volgende figuur:
Figuur 4.2: Verschillen tussen inhoudelijke en procesontwerpen

Bron: de Bruijn e.a., 2002, p.17

De acties die uitgevoerd worden om een proces vorm te geven verschillen sterk van de acties
die een inhoudelijke benadering vormen. Verderop in dit hoofdstuk krijgen zowel het
opstellen van een procesontwerp door een procesarchitect, alsmede het procesontwerp zelf
meer aandacht.

§ 4.1.3 Van projectmanagement naar procesmanagement
De procesmatige wijze van managen van ruimtelijke opgaven verschilt op bepaalde punten
aanzienlijk met de tot voor kort overheersende projectmatige manier. In de eerste plaats is
procesmanagement niet louter gericht op het bereiken van doelen, maar ook op het zoeken
van die doelen. In de tweede plaats worden de schommelingen in de deelname van partijen
aandachtig gevolgd. In de derde plaats wordt het bestaan van meerdere opdrachtgevers en
deskundigen niet als probleem ervaren, sterker nog, dit wordt soms zelfs gestimuleerd. In
zijn algemeenheid kan gemeld worden dat er een hogere mate van flexibiliteit vereist is,
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omdat het object van procesmanagement minder concreet is dan bij projectmanagement
(Teisman, 2001, p.49).
Er werd voorheen voor een projectmatige managementbenadering gekozen, als een situatie
helder was, met een vastliggend vraagstuk. Tegenwoordig zijn situaties vaak meerduidig en
zijn onderling afhankelijke partijen in een netwerk georganiseerd, waar onderhandelen hoog
in het vaandel staat (Klijn e.a., 2006, p.22). De volgende figuur geeft de verschillen bondig
weer:
Figuur 4.3 Project- en procesmanagement

Bron: Klijn e.a., 2006, p.23

Voor een nog duidelijker begrip van de verschillen tussen project- en procesmanagement
wordt verwezen naar de figuur in bijlage 2.
Nu lijkt het net alsof project en proces onverbiddelijk gescheiden zijn, terwijl dit niet zo is:
“Juist de verbinding tussen project- en procesmanagement is mede bepalend voor de
beheersbaarheid van complexe besluitvorming”, aldus Klijn e.a (2006, p.23).
Projectmanagement kan een complementaire rol vervullen ten opzichte van methodes van
procesmanagement, zoals interacties mogelijk maken, inrichten, etc. en inhouden verbinden
(Klijn e.a., 2006, p.29). De Bruijn e.a. (2002) leggen de nadruk op de risico’s van
procesdenken: ofwel procesmanagement wordt teveel dienstbaar gemaakt aan een van de
klassieke managementstijlen als command and control, inhoud, projectmanagement en
enkelvoudigheid, dan wel de procesmatige sturing krijgt teveel de overhand en de andere
stijlen spelen geen enkele rol van betekenis meer (p.43). Nogmaals; de verschillende typen
managementstijlen sluiten elkaar dus niet volledig uit.
Binnen publiek-private samenwerkingsprojecten als gebiedsontwikkeling zoekt de
procesmanager naar een win-winsituatie. Deze kan alleen bereikt worden met zeer veel inzet
en goed gevoerd ruimtelijk procesmanagement. Drie elementen staan hierin centraal, te
weten:
- de inhoud, waarin gestuurd wordt op samenhang en verscheidenheid;
- het proces, waarin wisselwerkingen tussen actoren versterkt worden;
- het management, dat het samenwerkingsproces begeleidt en steunt (Klijn e.a., 2006,
p.27).
Publiek-private samenwerking komt alleen tot stand als alle actoren zich kunnen
conformeren met een pakkende inhoud, zonder voorbij te gaan aan de complexiteit van de
opgave. Naast inhoudelijke kaders en ijkpunten, wordt van partijen een zekere mate van
flexibiliteit en creativiteit gevraagd. Verscheidenheid in inhoud kan bereikt worden door
verschillende ideeën tegelijk te laten uitwerken door verschillende actoren middels creatieve
concurrentie in het beginstadium (Klijn e.a., 2006, p.28).
Binnen samenwerking zijn diepgaande interacties niet alleen vereist, ze moeten ook
wederzijds vertrouwen tussen actoren creëren. Verantwoordelijkheden dienen gescheiden te

- 49 -

worden en gedurende het proces worden die interacties geformaliseerd (Klijn e.a., 2006,
p.28).
Het samenwerkingsproces begeleiden is een taak voor het procesmanagement, aangezien
institutionele- en procescomplexiteit ervoor zorgen dat het uitgesloten is om van tevoren
alles te doorzien. Actief ruimtelijk procesmanagement tracht om te gaan met niet verwachte
ontwikkelingen en onverhoopte veranderingen. Het opstellen van een heldere
procesarchitectuur is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De procesmanager draagt er dan
zorg voor om wisselwerkingen tussen actoren in stand te houden, progressie van
inhoudelijke overeenkomsten te stimuleren en organisatorische overeenstemmingen te
betrachten (Klijn e.a., 2006, p.29).

§ 4.1.4 Bestuurlijke fragmentatie, complexiteit en flexibiliteit
Zowel de theorie als de praktijk van ruimtelijk procesmanagement zullen rekening moeten
houden met de kwesties van bestuurlijke fragmentatie, complexiteit en flexibiliteit. Dat
betekent voor de procesmanager dat hij voortdurend bloot staat aan en een passend
antwoord moet vinden op diverse onverwachte en onvoorziene ontwikkelingen. Zeker met
het oog op het streven om de zich gedurende het proces vormende ruimtelijke
kwaliteitsdoelstellingen te behalen. De veelzijdigheid van het procesmanagement bij
gebiedsontwikkeling komt onder andere tot uitdrukking in de problemen van fragmentatie,
complexiteit en flexibiliteit.
Het managen van bestuurlijke fragmentatie
Met betrekking tot bestuurlijke versplintering is al eerder opgemerkt dat de rol van de
overheid verzwakt is. Bestaande rollenpatronen zijn op de schop gegaan omdat ruimtelijke
besluitvorming over diverse bestuurslagen uitgewaaierd is (Teisman, 2001, p.50). “De
verdeling van taken en verantwoordelijkheden over vele territoriale en functionele
organisaties wordt in de literatuur vaak aangeduid als fragmentatie van bestuur en roept
talloze vragen op omtrent de wijze waarop eenheid in beleid tot stand komt. Maar ook over
de inhoudelijke invulling ervan” (Lukassen, 1999, p.22). Dit citaat verkondigt een heldere
boodschap voor de invulling van ruimtelijk procesmanagement: binnen een beleidsnetwerk
samenhang en ontwikkeling bevorderen door de belanghebbende en essentiële
overheidsinstanties, private en publieke partijen en derden te verenigen, ten einde tot een
vloeiend verloop van een project te komen (Teisman, 2001, p.50).
Overheden hebben een tweeslachtige verhouding tot elkaar ontwikkeld; enerzijds gericht op
coöperatie om het algemeen belang na te streven, anderzijds gericht op competitie om dat
deel van het algemeen belang waarvoor zij verantwoordelijk zijn te concretiseren. Een en
ander wordt samengevat in het woord coöpetitie. Aan het voorgaande kan nog toegevoegd
worden dat overheden in de loop der jaren vaak een eigen geheel van beleidsinstrumenten en
regels gevormd hebben, waar ze niet zomaar vanaf stappen. Het managen van deze
fragmentatie vereist het juiste inzicht hierin (Teisman, 2001, p.50).
Het managen van complexiteit
Aan de toenemende complexiteit van en in de samenleving is al meerdere malen gerefereerd.
Dit dient naar de mogelijkheden door de procesmanager gemanaged te worden.
Complexiteit valt op te splitsen in de volgende factoren:
- Percepties: Samenwerkingsverbonden bestaan uit diverse partijen die alle eigen
inzichten hebben ten aanzien van het soort probleem, de aanpak ervan en het maken
van strategische keuzes (Teisman, 2001, p.50). Tevens worden er geregeld
verschillen geconstateerd in gewenste organisatievormen en in de visie op
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid;
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-

Doelen: Om meerwaarde te kunnen creëren bij meervoudig ruimtegebruik is het van
belang dat de doelen van partijen verenigbaar worden. Traditioneel publieke en
traditioneel private doelen staan nogal eens tegenover elkaar;
Organisatie: Bij vrijwel overeenkomende percepties en doelen, is het organisatorische
probleem nog over. Zonder op elkaar afgestemde handelingen, kunnen partijen niet
coöperatief zijn. Een passende kortstondige organisatievorm is vereist om partijen bij
elkaar te houden en efficiëntie te waarborgen (Teisman, 2001, p.51).

Om deze complexiteit te reduceren past de procesmanager de volgende strategieën, al dan
niet in combinatie, toe:
- Eenzijdig vastleggen van de inhoud. Ondanks dat het beperkt vastleggen van inhoud
van een gering praktisch belang is, omdat ruimtelijke ontwikkelingen zich
uitstrekken over een lange termijn, is het nuttig het project bijtijds te specificeren.
Partijen wordt op deze manier duidelijkheid verschaft, waardoor risico’s niet alleen
helder worden, maar ook te overzien zijn. De taak voor de procesmanager betreft het
herhaald vastleggen van gedeelde inhoud (Teisman, 2001, p.51);
- Eenzijdig vastleggen van de procedures. Door met procedures te werken, pogen
organisaties de complexiteit van een project beheersbaar te maken. Nadeel hiervan is
dat processen op deze wijze eenzijdig gedomineerd worden, waardoor coöperatie met
andere actoren geen gemakkelijke opgave is, op voorhand al. Voor de procesmanager
de schone taak het accent te verschuiven naar gedeelde opvattingen over de te volgen
procedures (Teisman, 2001, p.51);
- Eenzijdige scheiding van verantwoordelijkheden. Als verantwoordelijkheden van zowel
publieke als private partijen fundamenteel gescheiden worden en risico’s duidelijk
zijn en toegedeeld worden, dan kunnen afstemmingsproblemen verlicht worden. De
procesmanager tracht dan te sturen op meerwaarde door kwaliteiten, kennis en
inzichten te koppelen, ondanks dat dat geen gemakkelijke opgave is door die
scheiding van verantwoordelijkheden (Teisman, 2001, p.52).
Eigenlijk blijkt uit voorgaande strategieën dat complexiteit gereduceerd kan worden als
scheidingen in tact blijven. Er klampen echter nadelen aan deze strategieën, zeker met het
oog op het ambiëren van meervoudig ruimtegebruik en op beschouwingen uit het
procesmanagement. Juist met het afbakenen, scheiden en inhoudelijk fixeren van zowel de
rollen als de bijdragen van actoren, lijkt het erop dat realisatie van complexe, meervoudige
oplossingen ver weg is. Samenhang en meerwaarde zijn beslist te bereiken middels een
versoepeling van de differentie tussen publiek en privaat, verantwoordelijkheden en
inhoudelijke zienswijzen (Teisman, 2001, p.52).
Het managen van flexibiliteit
Een nauwgezette en grondige samenwerking vereist een flexibele opstelling van alle
actoren. Er dient gezocht te worden naar inhoudelijke koppelingen om cohesie in een proces
te bewerkstelligen. Iedere partij heeft zijn (aanvullende) ambities gedurende een proces, die
op een juiste wijze verwerkt moeten worden. Daarbij komt nog dat (markt)omstandigheden
kunnen veranderen, dat tevens een beroep op de flexibiliteit van een proces doet. Het is de
kunst om coöperatie te managen als een proces en niet direct al te sturen op inhoudelijke
oplossingen (Teisman, 2001, p.52). Hiermee kan een aanwinst voor de inhoud gevonden
worden, zeker als de belangen van alle actoren bespreekbaar blijven in het proces. Een
stroperige besluitvorming zal er niet toe bijdragen dat alle partijen aan het proces blijven
deelnemen, dit dient dus voorkomen te worden. Vertrouwen en verwachtingen ten aanzien
van andere deelnemende partijen zijn de sleutelfactoren om het managen van flexibiliteit als
onderdeel van procesmanagement te ondersteunen (Teisman, 2001, p.52).

- 51 -

De procesmanager zal een balans moeten vinden in de mate van flexibiliteit die partijen zich
kunnen veroorloven. Het onderkennen van strategisch gedrag van actoren om meerwaarde
te verkrijgen, staat tegenover het gegeven dat juist openheid en informatie-uitwisseling de
succesfactoren zijn voor het bereiken van die meerwaarde. De procesmanager zal dus zijn
uiterste best moeten doen om onderling wantrouwen tussen partijen zoveel mogelijk te
verminderen (Teisman, 2001, p.53). Pas dan is samenwerking goed te managen en zal
procesmatige vooruitgang kunnen worden geboekt. Zeker als de procesmanager maar in
beperkte mate steunt op contracten als basis voor overeenstemming en verbintenis.
Wantrouwen tussen partijen is immers geen gezond uitgangspunt (Klijn e.a., 2006, p.133).

§ 4.1.5 De procesarchitectuur en het vervaardigen van een procesontwerp
Hoe gaat ruimtelijk procesmanagement in zijn werk? Belangrijk is dat voor aanvang van een
proces niet of nauwelijks inhoudelijke keuzes gemaakt dienen te worden. Vooraf volgt alleen
een beschrijving van keuzemomenten, met daarop aansluitend de toelichting op wat voor
manier het besluitvormingsproces op deze momenten zal verlopen. Het denkbeeld bestaat
dat partijen uiteindelijk op die keuzemomenten een inhoudelijke beslissing nemen,
overeenkomstig met de vooraf gemaakte procesafspraken (de Bruijn e.a., 2002, p.104).
De procesarchitectuur is als het ware de bouwsteen voor het procesmanagement.
Procesarchitectuur houdt in dat er vooraf bedacht wordt op welke momenten, in welke
volgorde, over welke onderwerpen, welke organen en partijen besluiten moeten nemen.
Eigenlijk gaat het hier om het vroegtijdig organiseren van de besluitvorming, zodat een
initiatief ook daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht in de vorm van een haalbaar project
(Wolting, 2006, p.79). Als het proces van plan- en besluitvorming van een goede
vormgeving en structurering voorzien wordt, kunnen partijen in een samenhangend geheel
gaan functioneren. Het besef moet bij de verscheidene partijen gaan leven dat men niet
alleen afhankelijk van elkaar is, maar dat men ook individuele belangen en doelstellingen
nastreeft en dat men in verschillende mate risico’s draagt en verantwoordelijkheden wil of
kan nemen. Dit zou moeten resulteren in de inbreng van eigen hulpbronnen, zoals kennis,
grond, middelen, invloed en zeggenschap (Wolting, 2006, p.79).
De procesarchitectuur vloeit uit in een procesontwerp, dat uit drie onderdelen bestaat:
- de procescondities
- een activiteitenplanning
- de fasering.
Bij de procescondities gaat het erom te weten welke percepties een partij heeft, of een partij
de bereidheid toont de tot zijn beschikking staande middelen in te zetten en hoe
beslismomenten functioneren en bijdragen aan het proces (Wolting, 2006, p.79).
Voor wat betreft de activiteitenplanning is het van belang in het procesontwerp een
opeenvolging van activiteiten te beschrijven die moeten leiden tot het gewenste ruimtelijke
resultaat van een gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling heeft men vooraf immers
géén duidelijkheid over het te behalen eindresultaat. Analyse, overleg, onderhandeling,
selectie, uitwerking, monitoring, etc. zijn voorbeelden van activiteiten (Wolting, 2006, p.80).
Het laatste onderdeel, de fasering, houdt in dat het besluitvormingsproces wordt opgeknipt
in fasen. Na iedere fase volgt er een afsluiting met besluitvorming en afspraken (Wolting,
2006, p.80).
Bij gebiedsontwikkeling nemen de procesmanager en diverse andere actoren een rol op zich.
Één persoon of instantie kan meerdere rollen vertolken. In zijn algemeenheid kan gezegd
worden dat een rol aangeeft wie welke handelingen mag uitvoeren (Kars & Evers, 2008,
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p.23). Voor een uitgebreider begrip van hetgeen een rol inhoudt, wordt verwezen naar
paragraaf 4.2.1.
Een verschuiving van een inhoudelijke benadering naar een procesbenadering betekent een
verschuiving van de rol van de ‘verandermanager’ (zie figuur 4.2), oftewel de
procesmanager. Bij een op de juiste wijze toegepast procesmanagement ziet hij er op toe dat
er goed wordt gecommuniceerd, dat diverse partijen zich aan hun afspraken houden en dat
spelregels worden nageleefd met betrekking tot het nemen van besluiten.
In een procesbenadering is ook een rol weggelegd voor de procesarchitect. Deze persoon
kan duidelijkheid scheppen door een analyse uit te voeren van het ontwikkelingsproces en de
expliciete rol van betrokken partijen binnen dat proces. Tevens komen op deze manier
onverenigbare krachten aan het licht (Van der Cammen e.a., 1998, p.40). De procesarchitect
draagt de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van procesafspraken. Zonder een
‘sense of urgency’ bij de belangrijkste partijen in het netwerk, heeft procesmanagement
weinig kans van slagen. Procesafspraken zullen dan immers niet van de grond komen (De
Bruijn e.a., 2002, p.70). De procesarchitect moet er voor waken dat het procesontwerp voor
alle belanghebbende actoren bekorend is (De Bruijn e.a., 2002, p.16). De oriëntatie op het
zoeken van doelen, krijgt in het procesontwerp ruimer aandacht (Teisman, 2001, p.49).
De vier kernelementen van een procesontwerp, oftewel de vereisten waaraan een
procesontwerp moet voldoen, te weten openheid, bescherming van core values, voortgang en
inhoud, worden door de Bruijn e.a. (2002, p.53) tezamen met de samenhangende
ontwerpprincipes in een figuur samengevat (zie bijlage 2).
Bij het vervaardigen van een procesontwerp gaat de procesarchitect op de volgende wijze te
werk (dit betreffen standaard stappen waar in de praktijk vaak in meer of mindere mate van
afgeweken wordt):
Figuur 4.4 Het vervaardigen van een procesontwerp

Bron: De Bruijn e.a., 2002, p.73
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De weg naar procesmanagement wordt dan voltooid met het in praktijk brengen van het
procesontwerp. De positie van procesmanagement en daarmee die van de procesmanager (zie
figuur 4.5) kenmerkt zich door zijn rol als schakel tussen de interne en externe omgeving, en
tussen het niveau van besluitvorming (de stuurgroep) en het niveau van de inhoudelijke
uitwerking (de projectgroep(en)). Middels procesmanagement wordt eveneens een overzicht
van belangen, bijdragemogelijkheden en motieven van de verschillende partijen en niveaus
gecreëerd (Wolting, 2006, p.153).
Figuur 4.5 De positie van procesmanagement

Bron: Wolting, 2006, p.152

§ 4.1.6 De werkzaamheden voor de procesmanager in de verschillende fasen
Als opstap naar paragraaf twee over de eigenlijke rol van de procesmanager in het
gebiedsontwikkelingsproces, volgt nu als afsluiting van paragraaf 1 een bondige opsomming
van de werkzaamheden voor de procesmanager in de verschillende fasen van
gebiedsontwikkeling. Het procesmanagement, en daarmee de procesmanager, maakt in de
vier fasen van gebiedsontwikkeling voortdurend verbindingen tussen enerzijds de
totstandkoming van de samenwerking en anderzijds de inhoudelijke uitwerking van
gebiedsontwikkeling (Wolting, 2006, p.150). In bijlage 4 staat daarvan een verduidelijkende
figuur afgebeeld.
Initiatieffase
Vooral in de oriëntatie- en haalbaarheidsfase moet er veel aandacht te besteden aan
procesmanagement. De opstartfase van de onderhandelingen belemmert namelijk geregeld
de voortgang, zeker omdat beoogde samenwerkingsconstructies tussentijds veranderen en
diverse partijen zodoende op zoek zijn naar hun eigen rollen (Van der Cammen e.a., 1998,
p.46).
De procesmanager probeert in deze fase groepsvorming en samenwerking te formeren. Hij
zoekt tezamen met betrokken partijen naar een werkbare overlegstructuur, met als doel een
gemeenschappelijk gevoel voor het project te laten ontstaan. Voordat er allerlei ontwerpen
gemaakt worden dient de procesmanager in deze fase aan te sturen op een goede
basisanalyse van het initiatief (Wolting, 2006, p.157). Ook doet hij er goed aan om vast een
globale risicoanalyse uit te voeren. Daarbij gaat het om risico’s die partijen in de
initiatieffase lopen, alsmede om risico’s die ze in volgende fasen (kunnen) gaan lopen
(Wolting, 2006, p.165).
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Haalbaarheidsfase
Nadat de initiatieffase vaak afgerond is met één of meerdere intentieovereenkomsten ten
aanzien van de kosten, risico’s en zeggenschap in de haalbaarheidsfase, is het moment daar
om over te gaan tot deze fase zelf. Prominente risico’s in de haalbaarheidsfase bestaan uit
planontwikkelingsrisico’s, risico’s met betrekking tot r.o.-procedures en -regels en het
grondexploitatie/grondverwervingsrisico (Wolting, 2006, p.165). Deze risico’s zijn alle
onderdeel van het risicomanagement waarmee de procesmanager zich bezighoudt: streven
naar een afgewogen onderhandelingsresultaat tussen deelnemende partijen, waarbij de
kosten, de risico’s en de zeggenschap voor de realisatie van het project precies en duidelijk
worden verdeeld (Wolting, 2006, p.169).
In de haalbaarheidsfase zal de procesmanager verder aansturen op:
- een transparant besluitvormingsproces met aandacht voor de te nemen besluiten, de
doorlopen procedures en de gevolgen die dit heeft voor doorlooptijden;
- communicatie met de omgeving;
- reële afspraken tussen partijen vastgelegd in een contract of in de oprichting van een
entiteit;
- een werkbare projectorganisatie voor de realisatiefase” (Wolting, 2006, p.169).
Realisatiefase
In de haalbaarheidsfase heeft de procesmanager vaak een min of meer onafhankelijke positie
tussen de stuurgroep en de projectgroepen. In de realisatiefase is de procesmanager soms
directeur van de uitvoeringsorganisatie. Hij verplaatst zijn aandacht in deze fase “van het
structureren van het besluitvormingsproces en de interacties tussen partijen naar het
monitoren van de afspraken en de interacties”. Er wordt bekeken of partijen doen wat
afgesproken is en tegen welke problemen men aanloopt in de praktijk of welke in de nabije
toekomst voorzien worden (Wolting, 2006, p.183). Ook in de realisatiefase komen weer
allerlei (financiële) project- en procesrisico’s om de hoek kijken, waarbij monitoring van de
voortgang van de samenwerking essentieel is. De aandachtspunten bestaan uit planning en
fasering, verkoop/afzet van opstallen, kosten voor het bouw- en woonrijp maken in
samenhang met de grondprijzen en het verloop van de afstemming en samenwerking
(Wolting, 2006, p.186).
In de exploitatie/beheerfase is geen relevante taak voor de procesmanager weggelegd.

§ 4.2 De rol van de procesmanager
Gebiedsontwikkeling is zoals reeds besproken een relatief nieuw middel om tot de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling en -kwaliteit te komen. Deze procesmatige manier van werken
heeft als gevolg dat vereiste competenties van de in het leven geroepen procesmanager en
andere actoren in het proces aan veranderingen onderhevig (geweest) zijn. Dit heeft
eveneens nieuw rolinvullingen tot gevolg (gehad). Voortdurend worden vanuit
praktijkervaringen nieuwe planologische wetenswaardigheden ontwikkeld die de huidige en
toekomstige situatie (kunnen) dienen.
De procesmanager dient zich, naar het opgedane inzicht, voor ogen te houden dat het bij
procesmanagement gaat om vanuit doelen, partijen en het gebied zelf, tot planvorming en
vervolgens uitvoering te komen. Hij is de belangenloze facilitator in het proces, die ten
opzichte van andere partijen een onafhankelijke positie inneemt (De Bruijn e.a., 2002, p.111).
Kortom, deze persoon probeert in een netwerk van belanghebbende actoren op een
procesgerichte wijze consensus te bereiken in de besluitvorming om uiteindelijk in een
bepaald gebied gezamenlijk met de andere partijen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit te
komen.
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In deze paragraaf wordt er nog wat specifieker op de rol en professie van de procesmanager
ingegaan. Weliswaar zijn elementen van deze rol in de vorige paragraaf al menigmaal de
revue gepasseerd, toch kan er nog wat dieper op ingegaan worden om het belang van deze
persoon te benadrukken. Tevens dient deze paragraaf als een brug naar het vervolg; de
conclusie over gebiedsontwikkeling en procesmanagement en uiteindelijk de
operationalisering van het onderzoek.

§ 4.2.1 Het rolbegrip
De huidige rol van de procesmanager is er één als die van een soort ‘nieuwe strateeg’. Van
der Arend (2007) geeft een heldere, uitgebreide definitie van het concept ‘rol’, die hier als
verduidelijking, van hetgeen in dit onderdeel nog volgt, vermeld wordt:
“- een in het taalgebruik gedefinieerde set van min of meer consistente en coherente
verwachtingen,
- die is verbonden aan een positie aan één kant van een relatie,
- die mensen (en organisaties) nodig hebben om hun situatie begrijpelijk te maken en erin te
handelen,
- die in mindere of meerdere mate is geordend in betekeniskaders en
- in mindere of meerdere mate is vertaald en vastgelegd in instituties,
- en die mensen invullen, aanpassen of schaden door op een bepaalde manier te handelen in
bepaalde situaties” (p.45). Aangezien sociale interactie tussen partijen geen volledig
genormeerde, statische en onpersoonlijke aangelegenheid is, kan dit rolbegrip op deze
manier worden ingezet om maatschappelijke verandering en continuïteit te verklaren (van
der Arend, 2007, p.45).
De nieuwe rol van de procesmanager wordt geconcretiseerd en tastbaar gemaakt door
“nieuwe routines te vestigen die hun veranderde rol binnen de organisatie bevestigen”
(Peeters e.a., 2008, p.33). Dit is ook mogelijk binnen het netwerk van actoren. Van
procesmanagers wordt in ieder geval verwacht dat ze een bepaalde rol op zich nemen en de
interacties tussen participanten organiseren en begeleiden. “Mensen die werken als
procesmanager, vertalen die verwachting in hun dagelijkse praktijk in routines, systemen en
voorwerpen die langer lijken te beklijven dan de institutionele patronen van interactief
beleid zelf” (Van der Arend, 2007, p.145). De importantie van de handelingspraktijk van de
procesmanager komt in dit citaat tot uitdrukking.
De verwachtingen ten aanzien van deze persoon verschuiven doordat processen nadrukkelijk
ingevuld worden, waardoor een bepaalde nieuwe realiteit ontstaat (Peeters e.a., 2008, p.33).
Verwachtingspatronen van andere partijen ten aanzien van de procesmanager veranderen
overigens niet zonder slag of stoot. Geregeld gaat dit gepaard met conflicten en decepties,
echter ook met onvoorziene kansen en mogelijkheden en een verbeterde transparantie van
het proces, dat op zijn beurt nieuwe verwachtingspatronen tot ontwikkeling brengt (Peeters
e.a., 2008, p.33).
De rol van procesmanager in gebiedsontwikkelingen is in de laatste jaren
geïnstitutionaliseerd (vormgegeven door regels, wetten, normen, gebruiken en andere
institutionele verschijningsvormen) en geprofessionaliseerd, waardoor er sprake is van de
vorming van een beroep (Van der Arend, 2007, p.145). Zowel de vorm als inhoud van het
beroep ‘procesmanager’ zijn aan veranderingen onderhevig, omdat de instituties van het
beroep een dynamisch karakter hebben. Het is dus niet altijd even gemakkelijk exact te
omschrijven wat het beroep inhoudt. “De inhoud van een beroep ontstaat pas bij het
vastleggen van cognitieve, praktische en normatieve instituties in wisselwerking met de
omgeving”, aldus Van der Arend (2007, p.150). Het gaat hierbij om instituties in de vorm
- 56 -

van respectievelijk kennisontwikkeling, praktijkvorming en legitimering (Van der Arend,
2007, p.154).
Het begrip ‘identiteit’ houdt verband met het begrip ‘rol’. Het karakter van de begrippen
verschilt: dat van identiteit kenmerkt zich door een representatieve betekenis, dat van rol
meer door een relationele. Mensen, maar zeker ook organisaties en gebieden, staan voor een
bepaalde identiteit en kennen deze ook aan andere(n) toe. Het gaat hier om
(groeps)kenmerken, uiterlijkheden of karaktertrekken. Rollen echter, wekken verwachtingen
aangaande handelen en gedrag, die verbonden zijn aan posities in relaties. In het politieke
project van interactief beleid zijn rollen en niet identiteiten doelwit van verandering (Van
der Arend, 2007, p.45).
Binnen organisaties en netwerken worden doorlopend ‘verhalen’ verteld, waarmee personen
hun situatie typeren en inhoud toebedelen. Die verhalen duiden veranderingen in
werkpraktijken aan en vertellen iets over de wijze waarop mensen zichzelf en anderen
benaderen op het gebied van identiteit en rolopvatting (Peeters e.a., 2008, p.35). Een nieuwe
strategische eenheid als de procesmanager doet er goed aan zorg te dragen voor het in stand
houden of verbeteren van een solide relatie met zijn of haar relevante netwerk.
Verwachtingenmanagement is dus netwerkmanagement (Peeters e.a., 2008, p.34).

§ 4.2.2 Rolinvulling
Geen integraal gebiedsontwikkelingsproces zonder procesmanager. In het beginstadium van
een project zullen overheden betrokken moeten worden om gebiedsontwikkeling tot stand te
laten komen en daarmee verband houdend om publieke samenwerking of PPS te doen laten
opkomen. Met andere woorden, het creëren van draagvlak voor het voorgestelde project.
Zeker als private partijen hun steentje in het proces zullen bijdragen, is het van belang een
duidelijke bevoegdheidsverdeling en besluitvorming te hanteren. Dit bevordert het tot stand
komen van PPS. Hier ligt een schone taak voor de procesmanager weggelegd: goed
nadenken en overleggen met diverse overheidslagen en andere spelers in het proces hoe en
tot welk niveau de besluitvorming dient te verlopen (Wolting, 2006, p.27).
Deze procesmanager staat eigenlijk tussen de bestuurders en het ambtelijk apparaat in en
fungeert als een soort tussenpersoon en bemiddelaar. Soms maakt de procesmanager deel uit
van het ambtelijk apparaat, soms staat hij er los van. Vaak werkend vanuit een apart
projectbureau, zijn procesmanagers de stuwende kracht voor de besluitvorming (Wolting,
2006, p.27).
De procesmanager doet er goed aan ten aanzien van het proces veel waarde te hechten aan
de transparantie, zodat het voor partijen aantrekkelijk is om toe te treden en deel te nemen.
Om goed te kunnen functioneren in de rol van procesmanager is een breed gedragen steun
van de participerende partijen vereist (De Bruijn e.a., 2002, p.110). Als de procesmanager
geen onafhankelijke positie tussen de partijen inneemt, kan dit wrijving veroorzaken.
Sowieso is deze persoon in zekere mate afhankelijk van de partijen in het proces. Zijn gezag
is immers deels afhankelijk van de relatie die hij met alle actoren onderhoudt (De Bruijn e.a.,
2002, p.111).
De procesmanager wordt geacht coöperatief gedrag van en tussen partijen te bevorderen.
Dit kan hij bewerkstelligen door verschillende soorten prikkels te gebruiken:
- de agenda vormgeven;
- activiteiten plannen;
- derden laten bemiddelen om conflicten anders te laten belichten;
- een herhalende kans aan partijen bieden om hun belang te kunnen verwezenlijken.
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Door deze prikkels aan het proces te geven, kan de procesmanager de dynamiek van het
proces voorthelpen (De Bruijn e.a., 2002, p.148).
In paragraaf 4.1.5 werd stil gestaan bij de procesarchitectuur, waarin speciale aandacht
bestaat voor besluitvorming. De procesmanager (soms een aparte procesarchitect) is de
aangewezen persoon om de procesarchitectuur in kaart te brengen. Hij houdt zich bezig met
het sturen van het proces in de gewenste richting, het bedenken van het soort activiteit dat
op een bepaald moment moet worden verricht en tot welke besluitvorming dit uiteindelijk
leidt. Fasering van het proces is hiervoor een hulpmiddel van betekenis (Wolting, 2006,
p.79). In de praktijk krijgt het procesontwerp vorm en wordt het vertaald in het
procesmanagement (Wolting, 2006, p.150). Voor de procesmanager betekent het
procesontwerp de ondersteuning voor het aldoor moeten omgaan met veranderende
omstandigheden. Hij wordt geacht de procescondities, de activiteiten en de fasering zo goed
mogelijk op de praktijk aan te sluiten (Wolting, 2006, p.151).
Als schakel tussen de interne en externe omgeving, lopen contacten met belanghebbenden,
maar niet direct betrokkenen (indirect) via de procesmanager. Alle communicatielijnen
binnen en buiten het project zijn bekend bij de procesmanager, sterker nog, hij kan deze ook
sturen (Wolting, 2006, p.152). Procesmanagement is tevens de schakel tussen het niveau van
besluitvorming (de stuurgroep) en het niveau van de inhoudelijke uitwerking (de
projectgroep(en)). De procesmanager functioneert vaak als secretaris bij de stuurgroep en als
voorzitter bij de projectgroep(en). Als er in de stuurgroep behoefte bestaat aan analyse en
discussies, dan wordt de procesmanager geacht dit te signaleren en het te vertalen naar
projectopdrachten naar de projectgroep(en). Politieke/bestuurlijke ambities worden mede
door de procesmanager vertaald naar tastbare ambtelijke opdrachten (Wolting, 2006, p.153).
Procesmanagers worden geacht het project op rolletjes te laten verlopen en te voorkomen
dat verschillende instanties zich op het zelfde beleidsterrein begeven en daarbij langs elkaar
heen werken. Het communicatieve aspect is zeer van belang. De procesmanager neemt zowel
(een deel) van de communicatie tussen bestuurders op zich, als die met vakinhoudelijke
medewerkers.
Procesmanagers staan voortdurend voor een dilemma: enerzijds meerdere partijen aan de
besluitvorming deel laten nemen (waardoor de complexiteit tevens vergroot wordt), zodat in
een latere fase wellicht minder bezwaren ontstaan, of anderzijds de besluitvorming
eenvoudig houden door een zekere mate van geslotenheid. Er bestaat dan wel een risico dat
daardoor in een latere fase de weerstand wordt aangewakkerd (Klijn e.a., 2006, p.95).
Voor een procesmanager staat de inhoud niet zozeer centraal. Hij is er echt op gefocust naar
een eindresultaat (ruimtelijke kwaliteit) te werken, met als uitgangspunt de vervolmaking
van een project dat realiseerbaar is binnen de financiële mogelijkheden (Wolting, 2006,
p.27). De volgende spanningsboog toont hoe de procesmanager in de omgang met partijen
stuurt op proces:
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Figuur 4.6 Sturing op inhoud vs. sturing op proces

Bron: Klijn e.a., 2006, p.51

Ondanks dat de procesmanager aanstuurt op proces, mag hij de inhoud niet over het hoofd
zien. Wat is een proces zonder inhoud immers waard (De Bruijn e.a., 2002, p.169)?
In procesmanagement wordt verondersteld dat belangen, bijdragemogelijkheden en
motieven van de verschillende partijen en niveaus inzichtelijk worden gemaakt én verenigd.
De procesmanager is in het bijzonder de partij om procescondities te kunnen aanpassen en
de inzet van activiteiten op de juiste manier te faseren. De procesmanager wordt hierin
beschouwd als de instantie die over de vaardigheden beschikt om het overzicht te bewaren
en die oplossingen aanreikt om het gewenste resultaat te behalen (Wolting, 2006, p.153).

§ 4.2.3 De vaardigheden van een procesmanager
Procesmanager zijn bij gebiedsontwikkelingen is een bijzonder en zeker niet eenvoudig
beroep. Tijdens jarenlange ervaring bouwt een procesmanager bekwaamheden op die van
belang zijn om ruimtelijke processen te kunnen managen. Zonder dat hij een goede
projectmanager is gebleken en al bedreven is in het begeleiden van integrale projecten, kan
hij geen goede procesmanager zijn of worden (Wolting, 2006, p.153). Procesmanagers
beschikken over het algemeen over een fundamentele ervaring, waardoor ze complexe
opgaven met alle onzekerheden van dien goed kunnen aanpakken (Klijn e.a., 2006, p.145).
Ook in 1998 stelden Van der Cammen e.a. in het rapport “Overheid en markt op Vinexlocaties” al dat krachtige bestuurders en projectmanagers als succesfactoren gezien worden
voor de voortgang van een planproces. Het procesmanagement is hierbij gebaat (p.viii).
Een goede projectleider is eigenlijk een duizendpoot, die een hoop spelen tegelijkertijd kan
spelen. Bijvoorbeeld bezig zijn met urgentie en daarmee het creëren van draagvlak, en het
formuleren van een probleemdefinitie. Projectleiderschap betekent het bewegen tussen
diverse disciplines. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat vereiste competenties niet
vanzelfsprekend aanwezig zijn bij projectleiders (Van Rooy e.a., 2006, p.152).
“In procesmanagement bij gebiedsontwikkeling lopen de activiteiten van de procesmanager
uiteen van het creëren van werk- en meedenkteams en het stimuleren van actieve
participatie (inbreng expertise) van de gemeente, tot het opstellen van mogelijke
ontwikkelingscenario’s. En alles daar tussenin”, aldus Frank van Vliet, aan de hand van een
voorbeeld; de gebiedsvisie van Stompwijk (Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling,
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2009). De procesmanager vertolkt dus verschillende rollen in het proces, waar diverse
competenties voor benodigd zijn.
De inbreng van kennis van experts kan gebruikt worden om de inhoud van een proces uit te
breiden. De procesmanager kan echter alleen als een soort interface fungeren tussen de
experts en belanghebbenden als hij kan voldoen aan drie opgaven: het gescheiden houden
van de rollen van experts en belanghebbenden, er op toezien dat activiteiten passend
vervlochten worden en er voor waken dat het onderzoeks- en besluitvormingstraject parallel
is verbonden (De Bruijn e.a., 2002, p.175). Zonder dat de procesmanager als
inhoudsdeskundige te boek staat, zal hij toch over bepaalde inhoudelijke kennis en
vaardigheden moeten beschikken om zijn positie in het proces stabiel te houden (De Bruijn
e.a., 2002, p.186).
Het hoofddoel voor de procesmanager betreft overeenstemming tussen partijen bereiken.
Zijn taak is om doelstellingen en belangen van de diverse spelers in het proces te
onderkennen en te verenigen om te komen tot overeenstemming. Hij staat bloot aan allerlei
belangen, motieven en machtsuitingen uit de interne en externe omgeving van het project
(Wolting, 2006, p.153). De procesmanager voert vaak complexe onderhandelingen met de
partijen in het proces.
De procesmanager krijgt tijdens het proces met uiteenlopende onzekerheden te maken, waar
een passend ‘antwoord’ op bedacht moet worden. Inhoudelijke, strategische en institutionele
onzekerheden zijn de meest opvallende (Klijn e.a., 2006, p.143). “De kunst is de
consequenties van afspraken te doorzien en daarbij continu de vraag te stellen: van wie is het
risico, wie is verantwoordelijk, wie profiteert als er iets anders gebeurt dan de procedure of
afspraak beschrijft?“ (Wolting, 2006, p.175).
Een procesmanager moet met zeer verschillende situaties om kunnen gaan. Hier zijn
vaardigheden van allerlei aard voor nodig. Tijdens het proces van gebiedsontwikkeling
veranderen omstandigheden geregeld, waar de procesmanager niet van in de war moet
raken. Zeker als hij/zij in een team te werk gaat, moeten de vereiste vaardigheden binnen
het team aanwezig zijn (Wolting, 2006, p.153). Gedrevenheid en deskundigheid doen dan de
rest. De vaardighedencirkel van de procesmanager op de volgende pagina verduidelijkt een
en ander.
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Figuur 4.7 Vaardighedencirkel van de procesmanager

Bron: Wolting, 2006, p.154

De cirkel is opgedeeld in vijf schijven: basiskennis RO/V&V/Milieu, persoonlijke
vaardigheden, projectmatig werken, politiek-bestuurlijke feeling en materiekennis. Binnen
deze aspecten in het proces zijn vaardigheden opgenomen die van belang worden geacht
voor een procesmanager bij gebiedsontwikkeling.

§ 4.3 Conclusie
procesmanager

gebiedsontwikkeling,

procesmanagement

en

de

Gebiedsontwikkeling is geen standaard proces met vooraf vastgestelde uitkomsten. De
verschoven focus van inhoud naar proces is een aanzienlijke verandering in de wijze van
aanpak van huidige ruimtelijke projecten. Een hoge mate van interactief handelen en
coöperatie tussen actoren zal er toe bijdragen dat meervoudig ruimtegebruik, met de
gewenste ruimtelijke kwaliteit tot gevolg, tot stand kan komen. Zeker als de benodigde
kennis en vaardigheden in procesmanagement in de komende jaren nog verder gevormd
worden (Teisman, 2001, p.67). Aanvoer van nieuw onderzoek is meer dan welkom. Beetje bij
beetje kunnen de vele elementen van procesmanagement dan geoptimaliseerd worden. De
procesmanager is als het ware de uitvoerende instantie van het procesmanagement. De rol
van deze persoon in het gebiedsontwikkelingsproces is een heel belangrijke én
gecompliceerde. Uit dit hoofdstuk is dat wel gebleken.
Als inleiding op hoofdstuk 5 “De weg naar de operationalisering van het onderzoek” worden
de belangrijkste punten uit hoofdstuk 3 en 4 herhaald zodat het conceptueel model in
hoofdstuk 5 visueel en inhoudelijk begrepen kan worden.
Door bestuurlijke fragmentatie zijn bestaande rollenpatronen op de schop gegaan. De
procesmanager is de aangewezen persoon om het gebiedsontwikkelingsproces te begeleiden.
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Vooral in de oriëntatie en haalbaarheidsfase van gebiedsontwikkeling heeft
procesmanagement
een
vooraanstaande
functie;
dan
worden
beoogde
samenwerkingsconstructies geformeerd. Ook vindt dan de rolbenoeming van partijen plaats.
Voor een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces is een aantal zaken vereist.
Een pakkende inhoud is daar één van. Indien die aanwezig is, kan er sneller draagvlak onder
diverse partijen tot stand komen. Als beheerder van het besluitvormingsproces dient de
procesmanager onder allerlei omstandigheden goed te communiceren met alle relevante
partijen, er op toe te zien dat afspraken en spelregels nageleefd worden en voortdurend open
te staan voor (nieuwe) inbreng van kennis en expertise. Een procesmanager moet continu
antwoord hebben op het dynamische en flexibele karakter van het proces. Er ontstaan
gedurende een proces immers vele interne en externe onzekerheden en risico’s van velerlei
aard; wisselende perspectieven zijn hier nogal eens de oorzaak van.
Binnen het netwerk van actoren moeten verantwoordelijkheden onderkend en benoemd
worden. Tevens is de procesmanager de instantie om wantrouwen tussen partijen weg te
nemen. Daarnaast is er de schone taak voor hem weggelegd om belangentegenstellingen te
overbruggen. Ze moeten gewogen en gekoppeld te worden om een vruchtbare voortgang
van het gebiedsontwikkelingsproces te verwezenlijken; een soort ‘gemeenschappelijk belang’
wordt dan gecreëerd.
De procesmanager is voortdurend op zoek naar (kwaliteits)doelen en daarmee
samenhangend naar de elementen waarmee hij deze kan bereiken. Hij verlangt van alle
partijen commitment aan het proces. Het procesontwerp ondersteunt hem hierin. De
procesmanager legt steeds een verbinding tussen twee niveaus; die van de totstandkoming
van de samenwerking en de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling. Dit geschiedt
in het perspectief van de vier fasen: initiatief, haalbaarheid, realisatie en beheer. Hij stuurt
door middel van het dirigeren van activiteiten, fasering en procescondities.
In het streven naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit moet het diverse karakter van het
begrip in acht worden genomen. Enerzijds kan het onderverdeeld worden in de
ontwerpkwaliteiten toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van een
ruimtelijke ontwikkeling. Anderzijds wordt ruimtelijke kwaliteit ook vaak uitgelegd in de
zin van de economische, ecologische, sociale en culturele belangen van een
gebied(sontwikkeling).
In de probleemstelling komen twee zaken naar voren; ten eerste het streven naar een
vloeiend verloop van het gebiedsontwikkelingsproces, ten tweede het streven naar de
gewenste ruimtelijke kwaliteit, beide gerelateerd aan de rol die de procesmanager daarin
speelt om dat te bewerkstelligen.
De rol die de procesmanager vertolkt en kan vertolken wordt beïnvloed door facetten van de
inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling, de wijze waarop de samenwerking tot
stand is gekomen en zijn eigen vaardigheden. De inhoudelijke uitwerking van
gebiedsontwikkeling bestaat uit financial engineering (financiële belangen en haalbaarheid
afgestemd op planontwikkeling), interne risico’s (het analyseren, verdelen en beheersen van
risico’s op het gebied van kosten en zeggenschap) en externe risico’s op politiek,
publiekrechtelijk en maatschappelijk vlak. De totstandkoming van de samenwerking heeft
het karakter van publiek-publiek of publiek-privaat.
Zonder specifieke vaardigheden zal de procesmanager geen rol van betekenis kunnen spelen
in een gebiedsontwikkelingsproces. De aanwezigheid van bepaalde competenties is
onontbeerlijk om de rol van procesmanager in een gebiedsontwikkelingsproces naar behoren
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te kunnen vervullen. De onlangs afgebeelde vaardighedencirkel verschafte een duidelijk
inzicht hierin: met basiskennis van de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Verkeer &
Vervoer en Milieu, ervaring op het gebied van projectmatig werken, materiekennis, politiekbestuurlijk gevoel en dit alles gekoppeld aan diverse persoonlijke vaardigheden, heeft de
procesmanager voldoende bagage om aan de slag te gaan in gebiedsontwikkelingsprocessen.
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- Hoofdstuk 5 De weg naar de operationalisering van het
onderzoek Voordat het conceptueel model getoond wordt, zullen voor de volledigheid de
probleemstelling en onderzoeksvragen hieronder nogmaals genoemd worden. Dit frist het
beeld op van hetgeen onderzocht gaat worden, werkt verklarend ten aanzien van de gekozen
variabelen in het conceptueel model en het dient uiteindelijk als opstap richting de eigenlijke
operationalisering van het onderzoek en de praktijkanalyse.

§ 5.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De probleemstelling luidt als volgt:
In hoeverre speelt de procesmanager een rol bij een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en op wat voor wijze draagt hij daarin bij aan het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit?
De onderzoeksvragen die als onderdelen van de probleemstelling gelden, dienen alle in het
licht van gebiedsontwikkelingsprocessen bezien te worden. Ze luiden als volgt:
1) Wat houden de termen ‘gebiedsontwikkeling’, ‘procesmanagement’ en ‘procesmanager’
in?
2) Wat is de rol van de procesmanager in het proces?
3) Welke factoren zijn van invloed op de rol die de procesmanager kan vervullen?
4) Hoe oefent de procesmanager invloed uit op een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces?
5) Hoeveel invloed heeft de procesmanager op het bereiken van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit?

§ 5.2 Het conceptueel model en de toelichting daarop
Het volgende conceptuele model is naar aanleiding van de onderzoeksvragen en de
inmiddels opgedane theoretische kennis over het onderwerp opgesteld:
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Figuur 5.1 Conceptueel model
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§ 5.2.1 Toelichting conceptueel model
Het conceptueel model is met behulp van de literatuurkennis uit de hoofdstukken 3 en 4
opgesteld. De rechthoeken omvatten elk een algehele variabele, bestaande uit meerdere
elementen. Om het model overzichtelijk te houden is ervoor gekozen louter de kernpunten
van het onderzoek af te beelden, uiteraard met de veronderstelde verbanden daartussen.
Daarom zijn in de rechthoeken alleen de elementen waaruit de variabelen bestaan in een
omvattende term erbij vermeld.
Deze variabelen en elementen worden, met een verwijzing naar de paragraaf waarin ze in de
praktijk zijn getoetst, nu nader toegelicht.
Rol procesmanager (§6.1)
De rol van de procesmanager is het speerpunt van onderzoek en staat daardoor in het
middelpunt. De rol die de procesmanager speelt en kan spelen in het
gebiedsontwikkelingsproces wordt beïnvloed door de variabelen ‘totstandkoming
samenwerking’, ‘inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling’ en ‘vaardigheden
procesmanager’.
De variabele ‘totstandkoming samenwerking’ beïnvloedt de rol van de procesmanager. De
samenwerking in een gebiedsontwikkeling komt publiek-publiek of publiek-privaat tot stand.
De variabele ‘inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling’. Hierbij bestaat het element
financial engineering uit:
- de financiële belangen en
- financiële haalbaarheid,
beide afgestemd op de planontwikkeling.
De inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling bestaat uit nog twee andere elementen.
Onder de interne risico’s wordt verstaan:
- het analyseren, verdelen en beheersen van risico’s op het gebied van kosten en
zeggenschap.
Onder de externe risico’s wordt verstaan:
- de risico’s op politiek, publiekrechtelijk en maatschappelijk gebied.
De variabele ‘vaardigheden procesmanager’ bestaat uit de elementen kennis en competenties.
Het element kennis bestaat uit:
- de eigen (basis)kennis over Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer en Milieu;
- projectervaring;
- een flinke dosis politiek-bestuurlijk gevoel en
- materiekennis.
De competenties behelzen de persoonlijke vaardigheden en eigenschappen van de
procesmanager.
De pijlen vanuit de variabele ‘rol procesmanager’ naar rechts tonen de invloed van die rol op
het vloeiende verloop van een gebiedsontwikkelingsproces en op het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit: het resultaat.
Het verloop van het gebiedsontwikkelingsproces (§6.2)
De volgende succesfactoren worden geacht onderdeel uit te maken van de variabele ‘vloeiend
verloop van het gebiedsontwikkelingsproces’:
- het zoeken naar (ruimtelijke kwaliteits)doelen;
- een gezamenlijk gevoel van urgentie en daarmee het ontstaan van draagvlak;
- het ontstaan van vertrouwen tussen partijen;
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-

het onderkennen van belangentegenstellingen om vervolgens een soort
‘gemeenschappelijk belang’ te doen laten ontstaan;
- het benoemen en scheiden van verantwoordelijkheden tussen partijen;
- het benutten van specifieke sterktes van partijen;
Dit alles binnen de kosten- en tijdsplanning.
Ook het beheren van het besluitvormingsproces in een procesontwerp wordt beschouwd als
een te onderzoeken element van een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces.
Het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit (§6.3)
De variabele ‘het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit’ bestaat uit de kwaliteit met
betrekking tot het ontwerp en de kwaliteit met betrekking tot de belangen. Deze wordt
getoetst middels respectievelijk de toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde, in
samenhang met de economische, ecologische, sociale en culturele belangen van een gebied.
Er wordt verondersteld dat een vloeiend verloop van het gebiedsontwikkelingsproces van
invloed is op het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Nu alle variabelen en elementen becommentarieerd zijn, is het mogelijk de stap te zetten
naar de essentie van het onderzoek.

§ 5.3 Operationalisering
De kern van elk soort onderzoek bestaat uit het genereren van data, het analyseren ervan en
het interpreteren van de resultaten (Lindsay, 1997, p.18). Onderzoeken is een
probleemoplossende activiteit. De wijze waarop het onderzoek uitgevoerd en toegepast
wordt, komt nu aan bod. Enkele vragen die ten aanzien hiervan gesteld kunnen worden,
luiden als volgt.
- Welke methode van onderzoek wordt er gebruikt?
- Is het onderzoek praktisch uitvoerbaar?
- Hoe zijn de respondenten geselecteerd?
- Hoe worden de voorwaarden geschapen voor het verkrijgen van data die een bijdrage
aan het onderzoek leveren?
- Zijn deze resultaten betrouwbaar en valide?
- Op wat voor wijze worden de verkregen data geanalyseerd en geïnterpreteerd?
- Hoe worden de resultaten getoond?
Deze onderdelen van de operationalisering worden hierna één voor één besproken.
Welke methode van onderzoek wordt er gebruikt?
De gekozen onderzoeksmethode is het interview. Het kwalitatieve interview is weliswaar
een populaire onderzoeksmethode onder studenten, het is echter geen gemakkelijke.
Resultaten zijn moeilijker te implementeren dan bij kwantitatief onderzoek. Er is ervaring
als interviewer voor nodig om zonder volledig precieze regels je weg te vinden in een
kwalitatief onderzoeksveld (Lindsay, 1997, p.59). De onderzoeksmethode ´interviewen´
fungeert als het gereedschap om de onderzoeksdoelen na te streven. Ze wordt gebruikt in
het verlangen het onderzoeksproces uit te voeren (Lindsay, 1997, p.5).
Er bestaan verschillende typen interviews, te weten: gestructureerde (soms
gestandaardiseerd genoemd), gedeeltelijk gestructureerde, ongestructureerde, intensieve,
kwalitatieve, diepte-, gefocuste, de focus groep en het groepsinterview, mondelinge
geschiedenis interview en levensgeschiedenisinterview. Deze typen interviews vertonen alle
kenmerken die elkaar deels overlappen.
De interviewvorm die het meest geschikt is voor het onderzoek betreft het diepte-interview.
Deze benaming refereert zowel aan ongestructureerde als aan (gedeeltelijk) gestructureerde
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interviewkenmerken. De interviewer maakt in het diepte-interview gebruik van lijsten met
onderwerpen die van toepassing zijn op het onderzoek. De uitdrukking en volgorde van
vragen varieert tussen interviews, terwijl een deel van de vragen ook een voor alle
interviews algemeen karakter kan hebben. In de checklist van onderwerpen die in diepteinterviews gebruikt wordt, zijn de aard en volgorde van vragen dus niet van tevoren
vastgelegd (Lindsay, 1997, p.58). In bijlage 5 is de basisvorm van het gebruikte diepteinterview inzichtelijk.
Is het onderzoek praktisch uitvoerbaar?
De praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek hing voornamelijk af van de medewerking
van de gekozen respondenten. Alle respondenten antwoordden positief op een duidelijk
geformuleerd verzoek voor een interview, omdat ze graag vertellen over hun functie en
ideeën met betrekking tot een bepaald actueel onderwerp uit hun eigen vakgebied. De
personen zijn zelf ook ‘in opleiding’ geweest en weten derhalve hoe belangrijk het is dat er
voortdurend toekomstige vakgenoten van nieuwe inzichtelijke kennis worden voorzien.
Ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid van het kwalitatieve onderzoek zijn geen
problemen voorgevallen. Ten slotte kan nog vermeld worden dat de praktijkanalyse
voornamelijk in de maanden augustus en september (week 35 t/m 38) van 2009 uitgevoerd
is.
Hoe zijn de respondenten geselecteerd?
De ‘individuele mens’ is de belangrijkste informatiebron die voor sociaal-geografen en
planologen beschikbaar is (Lindsay, 1997, p.35). Contact met sleutelpersonen, ofwel de
experts waarnaar je als onderzoeker op zoek naar bent, verschaft een grote bijdrage aan de
beantwoording van de onderzoeksvragen. Het was in de eerste plaats van belang mensen te
interviewen die de professie ‘procesmanager’ uitoefenen en die tevens duidelijke en
fundamentele zienswijzen op het thema van de onderzoeksvraag hebben. De hoeveelheid te
kiezen respondenten was een tweede punt om bij stil te staan. Daar wordt zo op terug
gekomen.
Een theoretische steekproefbenadering werd als basisidee gebruikt om zodanig
respondenten te selecteren, totdat de onderzoeksvariabelen theoretische verzadiging
bereikten. Dit hield tevens in zijn algemeenheid in dat het selecteren van nieuwe
respondenten gedurende het onderzoeksproces een vernieuwde theoretische focus op kon
leveren. Deze benadering was van iteratieve aard, met andere woorden; een proces dat bij
herhaling een aantal bewerkingen uitvoert, totdat aan een gestelde voorwaarde (antwoord
op de onderzoeksvragen) voldaan kan worden (Bryman, 2004, p.334).
Op het moment dat een volledige reeks van realistische en bruikbare antwoorden verkregen
was, werd dus ‘theoretische verzadiging’ bereikt. Hierna had het geen nut nog meer mensen
te interviewen, omdat hetgeen waarnaar je als onderzoeker naar op zoek bent al ontdekt is
(Cook & Crang, 1995, p.12).
De vereiste grootte van de steekproef blijft altijd een heikel punt bij kwalitatief onderzoek.
Hoeveel procesmanagers moesten er geïnterviewd worden om tot representatieve
onderzoeksresultaten te komen? De informatie afkomstig van de respondenten, moest
representatief
zijn
voor
de
gehele
‘populatie’
procesmanagers
in
gebiedsontwikkelingsprocessen (Lindsay, 1997, p.43).
In het onderzoek werd er vanuit gegaan dat de acht procesmanagers, die hun medewerking
aan dit kwalitatieve onderzoek verleenden, ook daadwerkelijk garant stonden voor een
representatief beeld van de rol, die een procesmanager in een gebiedsontwikkelingsproces
vertolkt. Na het afnemen van vier interviews werd er al een patroon zichtbaar in de
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antwoorden van de respondenten. Sterker nog, gedurende de interviews vijf t/m acht
werden zienswijzen op de rol van de procesmanager steeds vaker bevestigd.
De respondenten bestonden louter uit procesmanagers, die werkzaam zijn in de
advieswereld van de ruimtelijke ordening en al vele jaren ervaring hebben met het managen
van gebiedsontwikkelingsprocessen. Deze mensen zijn zorgvuldig benoemd en bevraagd op
grond van gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat in beginsel de rol van geen enkele
procesmanager belangrijker werd geacht dan van een andere, in wat voor stadium het proces
zich ook bevond. Het krachtenveld bij gebiedsontwikkeling werd dus zo neutraal mogelijk
benaderd. Op deze manier zouden de te verkrijgen onderzoeksresultaten het meest
waarheidsgetrouw zijn. De representativiteit en de relevantie van de onderzoeksresultaten
moesten immers zo goed mogelijk gewaarborgd worden.
Hoe worden de voorwaarden geschapen voor het verkrijgen van data die een bijdrage aan
het onderzoek leveren?
De vragen van het diepte-interview (bijlage 5) zijn een uitwerking van de veronderstelde
verbanden en invloeden die behandeld zijn in paragraaf 5.2.1. Het interview is onderverdeeld
in drie categorieën, te weten:
- de rol van de procesmanager;
- het verloop van het gebiedsontwikkelingsproces en
- het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
De variabelen (met bijbehorende elementen) die de rol van de procesmanager beïnvloeden
zijn getoetst. Ook de mate, waarin de procesmanager in zijn rol invloed uitoefent op de
veronderstelde elementen van een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces, is
getoetst. Zijn rol in het bereiken van de variabele ruimtelijke kwaliteit is onder andere
getoetst aan de hand van de diverse soorten kwaliteit. Ook is er in deze laatste categorie
getoetst of een vloeiend procesverloop daadwerkelijk van invloed is op het bereiken van die
gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Tussen de categorieën treedt onvermijdelijk overlap van variabelen en vooral elementen op.
Dit is echter van belang om gerichte uitspraken te kunnen doen over de rol die de
procesmanager bij een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces speelt en in
welke mate hij daarin bijdraagt aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Zijn deze resultaten betrouwbaar en valide?
Als de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk zijn, kennen deze een
hoge mate van ‘betrouwbaarheid’. Onderzoeksgegevens uit diepte-interviews hebben vaak
geen abstract en cijfermatig karakter. Toevalligheden kunnen op verschillende manieren
ontstaan; zowel vanuit de interviewer als de respondent, maar ook bijvoorbeeld door de
situatie en de vragenlijst. In hoeverre deze toevalligheden zo veel mogelijk gereduceerd
kunnen worden, moest blijken uit het doen van meerdere metingen, of interviews in dit
geval (Baarda & De Goede, 2001, p.194).
Middels het interviewen van verscheidene procesmanagers, die hun ervaring opgedaan
hebben in uiteenlopende gebiedsontwikkelingsprocessen, werd de zekerheid verkregen dat
er een stevig fundament voor het onderzoek lag. Na acht interviews konden immers te
generaliseren antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd worden over de rol, die de
procesmanager vertolkt bij een vloeiend verloop van het proces en bij het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Als de onderzoeksgegevens betrouwbaar zijn, wil dit overigens nog niet zeggen dat ze ook
‘valide’ zijn, oftewel geldig. Bij de mate van geldigheid van gegevens gaat het erom dat er
gemeten is wat er beoogd was te meten. Een betrouwbare meting is dus niet per definitie een
valide meting (Baarda & De Goede, 2001, p.196). De onderzoeksresultaten hebben mij
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uiteindelijk antwoorden en inzichten verschaft, die ik vanaf het begin van het onderzoek met
behulp van de uit de theorie geoperationaliseerde variabelen en bijbehorende elementen
nagestreefd heb te achterhalen. Ook de mate van geldigheid is hiermee gewaarborgd.
Bryman (2004) gaat nog dieper op de begrippen betrouwbaarheid en validiteit in. Beide
worden onderverdeeld in een interne en een externe component. Externe betrouwbaarheid
staat voor de mate waarin een onderzoek gekopieerd kan worden. De interne
betrouwbaarheid komt om de hoek kijken als er meer dan één interviewer is, er zou dan
volledige overeenstemming moeten zijn over hetgeen er gehoord wordt van respondenten
(Bryman, 2004, p.273). Deze vorm van betrouwbaarheid is echter niet van toepassing op dit
onderzoek.
Interne validiteit houdt in of de gegevens van de onderzoeker goede gelijkenissen vertonen
met de theoretische ideeën die ze ontwikkelen. In hoofdstuk 7 worden de verkregen
onderzoeksgegevens middels de beantwoording van de probleemstelling en de
onderzoeksvragen naar een hoger (theoretisch) niveau getild. Externe validiteit heeft
betrekking op de mate waarin bevindingen uit het onderzoek generaliseerbaar zijn naar het
grotere maatschappelijke geheel. De externe validiteit vormt vaak een probleem voor
kwalitatieve onderzoekers, vanwege de neiging case studies en kleine steekproeven te
gebruiken (Bryman, 2004, p.273). Dat geldt ook in een bepaalde mate voor dit onderzoek.
De rol van de procesmanager wordt echter in een bredere, doch specifieke context belicht.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen derhalve van toegevoegde waarde zijn voor het
procesmanagement van toekomstige gebiedsontwikkelingsprocessen en dan expliciet voor
procesmanagers. Met een grote mate van zekerheid kan gesteld worden dat de bevindingen
van het kwalitatieve onderzoek van (vernieuwende) betekenis hiervoor zullen zijn en dus een
fundamentele bijdrage leveren aan de eindresultaten en representativiteit van het onderzoek.
Op wat voor wijze worden de verkregen data geanalyseerd en geïnterpreteerd?
De wijze waarop de interviewgegevens zijn gebruikt, komt nu aan bod. Met behulp van
‘coderen’ werden verkregen data verwerkt en gebruikt om het onderzoek een vervolg te
geven. Coderen is een hulpmiddel bij het analyseren van de onderzoeksgegevens. “Bij het
coderen onderscheidt de onderzoeker thema’s of categorieën in de onderzoeksgegevens en
benoemt hij deze met een code”, aldus Boeije (2005, p.84). Het benoemen met een code (een
naam of label) kan zowel handmatig als geautomatiseerd geschieden. Het gebruik van
computerprogramma’s is betrouwbaarder en minder arbeidsintensief. De kwalitatieve
gegevens zijn volledig uitgetypt en vervolgens handmatig geanalyseerd met behulp van de
computer in Word.
Coderen heeft een aantal functies. Zo organiseert het in de eerste plaats de verkregen data
op een wijze die de interviewer zelf het meest kan bekoren. Het opbergen en terugzoeken
van gegevens in een systeem kon zodoende naar eigen goeddunken plaatsvinden (Boeije,
2005, p.116). Door te coderen werden onderzoeksgegevens te overzien, vanwege de afname
in omvang; alleen de gecodeerde data werden immers bewaard. Dit kwam de
overzichtelijkheid ten goede. In de tweede plaats konden data door middel van coderen beter
geïnterpreteerd worden; het onderzoeksterrein kon ontgonnen worden. Tevens zorgde het
voor categorisering en begripsvorming. Uiteindelijk bood coderen hulp bij het reconstrueren
van de gegevens om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden (Boeije, 2005, p.117).
Er waren ook nadelen verbonden aan codering; het gevaar bestond dat de context van de
antwoorden van de geïnterviewden verloren zou gaan, zeker als er te veel codes werden
toegepast. Tevens resulteerde coderen in een fragmentatie van onderzoeksmateriaal,
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waardoor de verhalende wijze waarop de respondenten verteld hebben, verdween (Bryman,
2004, p.411). Het bleek daarom nogal eens een lastige afweging in dit onderzoek om de
antwoorden volledig of minder volledig te noteren.
Er bestaan meerdere soorten codering, waarvan open codering in eerste instantie op dit
onderzoek van toepassing was. Alle gegevens die uit de interviews verzameld werden, zijn
nauwkeurig gelezen en onderverdeeld in fragmenten. De ter zake doende fragmenten
werden gelabeld, zodat ze onderling vergeleken konden worden. Vooral in de beginfase van
onderzoek doen, bleek open codering een goede manier om nog geen verschil van
belangrijkheid te laten doorwerken in de verkregen onderzoeksgegevens.
De betekenis van de fragmenten werd uitgedrukt in codes, ofwel een bondige typering voor
een stukje tekst (Boeije, 2005, p.85). Vervolgens werden deze codes gemarkeerd en
ondergebracht in de reeds eerder genoemde categorieën. De codes binnen de categorieën
bestonden uit de elementen van de variabelen uit paragraaf 5.2.1. Telkens is er heen en weer
bewogen tussen bron en categorie, zodat de codering een zo volledig mogelijke samenhang
ging vertonen en daarbij al het onderzoeksmateriaal afdekte (Cook & Crang, 1995, p.85). Tot
slot werd een selectieve codering uitgevoerd waarbij alle gegevens in elkaar geschoven en
gestructureerd werden. Zoals reeds eerder vermeld, was het al mogelijk om na vier
interviews diverse codes te vormen en categorieën op te stellen.
Na de praktijkanalyse met behulp van de gemaakte onderverdeling in antwoordcategorieën,
konden de probleemstelling en de onderzoeksvragen na acht interviews beantwoord worden.
Het bovenliggende doel van de analyse betrof het leggen van verbanden tussen de concrete
verkregen praktijkkennis en de meer algemeen theoretische kennis, die opgedaan is uit
literatuuronderzoek. Dit werd bewerkstelligd door te interpreteren, waarbij de informatie
van de respondenten als vertrekpunt gold, om deze vervolgens te interpreteren in het licht
van de al eerder gevormde theorie over het onderwerp.
Hoe worden de resultaten getoond?
De bevindingen uit de interviews worden in een verhalend geheel in de nu volgende
praktijkanalyse uiteengezet en becommentarieerd in samenhang met de opgedane
theoretische kennis over het onderwerp, met als bovenliggend doel het fundament te leggen
voor de uiteindelijke beantwoording van de probleemstelling en de onderzoeksvragen in de
conclusie.
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- Hoofdstuk 6 Praktijkanalyse Uit het conceptueel model uit paragraaf 5.2, met bijbehorende toelichting in paragraaf 5.2.1,
is gebleken hoe de variabelen geoperationaliseerd zijn. Om de rol van de procesmanager bij
een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces en bij het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit in de praktijk te kunnen onderzoeken, zijn de variabelen
onderverdeeld in diverse elementen. Deze elementen zijn onderzocht en getoetst bij de
procesmanagers, waarna ze uitspraken ontlokken over die rol. De variabelen uit het
conceptueel model zijn richtinggevend voor de opbouw van de praktijkanalyse.
De rol van de procesmanager komt in de eerste paragraaf aan bod. Het verloop van het
gebiedsontwikkelingsproces volgt in paragraaf twee. Daarna, in paragraaf drie, staat het
bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit centraal. De toekomstige rol van de
procesmanager in het gebiedsontwikkelingsproces wordt in een aparte, vierde paragraaf
behandeld. De afsluitende vijfde paragraaf vormt een opstap naar de algehele conclusie van
het volgende hoofdstuk.
De meest opmerkelijke en/of treffende citaten uit de interviews met de procesmanagers
worden schuin genoteerd. Zodoende kunnen de procesomstandigheden naar aanleiding van
de variabelen en bijbehorende elementen op een pakkende wijze aan de lezer worden
voorgeschoteld. De rol van de procesmanager is daarin vaak vervlochten.

§ 6.1 De rol van de procesmanager
In deze paragraaf volgt de analyse van opmerkelijke sterke en zwakke invloeden van diverse
elementen op de rol die de procesmanager kan vervullen. Ook komt het streven naar
ruimtelijke kwaliteit aan bod als verondersteld onderdeel van de rol van de procesmanager.
De paragraaf begint, voor een helder begrip, met een algemene positionering van de
procesmanager.
De positionering van de procesmanager ten opzichte van andere partijen
Neemt de procesmanager doorgaans een afhankelijke of een onafhankelijke positie in ten
opzichte van de andere partijen in het proces? Deze vraag is leidraad voor dit onderdeel.
“Wat je altijd doet, is het belang van je opdrachtgever verdedigen, daar huurt hij je voor in. Dat wil
niet zeggen dat je over lijken gaat om resultaat te halen. Maar in die zin denk ik dat je als
procesmanager nooit helemaal onafhankelijk kunt opereren. Ik geloof niet in procesmanagers die
zeggen dat ze volledig onafhankelijk werken.” – respondent G
Deze uitspraak is treffend. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat men zich zo
onafhankelijk mogelijk in het proces opstelt, terwijl men zich tegelijkertijd realiseert dat er
altijd een bepaalde afhankelijkheidsrelatie is met de opdrachtgever. Ook van andere partijen
is de procesmanager in zekere zin afhankelijk, de doelstellingen die zij hebben en wat zij
willen zullen immers doorwerken in de rol die de procesmanager kan spelen.
Een zo onafhankelijk mogelijke rol draagt bij om een juiste afweging te kunnen maken
tussen alle belangen, ondanks dat dat niet altijd gemakkelijk is vanwege de voordracht door
één partij. Het opdrachtgeverschap kan overigens ook uit meerdere partijen bestaan, omdat
er bij gebiedsontwikkeling meestal een organisatie onder hangt die als het ware de rol van
formele opdrachtgever vervult. Daarachter zitten dan verschillende partijen met hun
verschillende belangen. Het is zelfs te eendimensionaal en het werkt tevens niet als een
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procesmanager denkt dat hij met één opdrachtgever te maken heeft. De achterliggende
aspecten van een gebiedsontwikkeling dienen in ogenschouw genomen te worden: de
stakeholders of de aandeelhouders.
Door de opstelling en houding in het proces kan echter wel bevorderd worden dat de andere
partijen in het proces de procesmanager gaandeweg als een onafhankelijker persoon gaan
zien die het algemeen belang probeert te dienen. Een aantal respondenten heeft voor het
gevoel een wat onafhankelijkere positie wanneer ze in een projectbureau zitten dat opgericht
is door meerdere publieke en private partijen, in een soort neutrale uitvoeringsinstantie. Één
respondent benadrukte die zo onafhankelijk mogelijke positionering in het proces met de
opmerking dat hij gemeenten vaak als partij aan tafel laat schuiven, door ze echt deelgenoot
te maken van het proces. Zodoende kan een gemeente zich volledig focussen op haar
inhoudelijke taak en de procesmanager op zijn procestaak.
De toegevoegde waarde van de procesmanager zit in een dergelijke, zo onafhankelijk
mogelijke opstelling verscholen. Afgezien daarvan blijkt voor een procesmanager de
bandbreedte tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de andere partijen
in het proces eigenlijk niet zo ruim. Een procesmanager kan niet functioneren in het proces
als enkele partijen niet meegaand zijn. Daar is hij dus afhankelijk van, ook al stelt hij zich zo
onafhankelijk mogelijk op.
Kortom, de rol die de procesmanager kan vertolken in het proces zal uiteindelijk altijd
beïnvloed worden door het soort opdrachtgeverschap in een beoogde gebiedsontwikkeling.
Deels is de geformaliseerde positie van de procesmanager ten opzichte van de
opdrachtgever(s) in het proces dus bepalend voor zijn rolinvulling en deels is de
positionering in het proces door de procesmanager zelf daarvoor bepalend.
Het type samenwerking: publiek-publiek of publiek-privaat
Bij gebiedsontwikkeling zijn vele samenwerkingsconstructies mogelijk. Zijn deze van
invloed op de rol die de procesmanager kan vertolken? Vaak zijn grondposities van partijen
leidende factoren voor het type samenwerking.
“Wat mij betreft is het denk ik niet zozeer een modelsamenwerking, dat je dus kiest voor publiekpubliek of publiek-privaat, omdat je te maken hebt met een grondeigendompositie.” – respondent D
De respondenten zijn in diverse fasen van gebiedsontwikkelingsprocessen actief en konden
derhalve niet altijd een eenduidig antwoord formuleren. Als de contractfase bijvoorbeeld al
voorbij is en de contracten gesloten zijn, dan maakt het niet zo veel meer uit hoe de
samenwerkingsvorm is.
Dat de samenwerkingsvorm van invloed is op de rol van de procesmanager in het proces,
bleek echter uit alle antwoorden van de respondenten. Er zijn alleen niet echt duidelijke
richtlijnen voor te geven. Het hangt van de volgende zaken af:
- de fase waarin de procesmanager werkzaam is
- wie de opdrachtgever is.
Het type samenwerking stelt in ieder geval eisen aan de manier waarop partijen zich
opstellen en de wijze waarop de procesmanager daarop inspeelt.
De respondenten merkten op dat bij een samengesteld opdrachtgeverschap de formele
opdracht voor de procesmanager altijd zal bestaan uit iets waar die partijen het helemaal
over eens zijn. Daarin zijn de directe belangen van partijen iets meer op de achtergrond dan
de belangen die voor het project zijn geformuleerd. Op stuurgroepniveau worden dan door
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de verschillende vertegenwoordigers van die partijen belangen ingebracht en bewaakt.
Vervolgens komt er iets gemeenschappelijks uit en dat is dan vaak de basis van de opdracht
voor de procesmanager. Het is essentieel om te onderkennen dat in de aanloop naar zo’n
samenwerking ook al vaak een soort adviserende of samenstellende rol voor de
procesmanager is weggelegd.
Bij het vormen van een bepaald samenwerkingstype in een gebiedsontwikkeling is uit de
literatuur opgemaakt dat het op orde zijn van het publieke huis van belang wordt geacht. Dit
werd in de interviews over het algemeen bevestigd, terwijl een aantal respondenten daar
kanttekeningen bij plaatste: dat is alleen idealiter zo en dus erg theoretisch. De
verantwoordelijke mensen in het publieke huis maken immers voortdurend afwegingen of ze
voor het beoogde resultaat waar ze als organisatie voor willen gaan, partnerschap met
andere partijen zoeken, dat een positief effect teweeg kan brengen op hoe dingen lopen in de
eigen organisatie.
Het type samenwerkingsconstructie beïnvloedt de rolinvulling van de procesmanager. De
samenwerkingsvorm wordt meestal bepaald door het grondeigendom van een enkele of
meerdere partij(en). Als een publieke partij over de grondpositie beschikt en er in eerste
instantie een min of meer publiek-publieke samenwerking tot stand komt, dan zal de
procesmanager een ander takenpakket hebben, dan bij een vorm van PPS. In een dergelijk
geval kan het voorkomen dat de procesmanager wordt voorgedragen door een private partij
die een grote grondeigendompositie heeft, of door een verbond van publieke en private
partijen. Zeker vanwege de grote diversiteit aan afhankelijkheidsrelaties in ieder
uitzonderlijk proces, is op dit gebied geen expliciete rolomschrijving te geven.
De inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling
In hoeverre deze variabele met bijbehorende elementen (financial engineering, interne en
externe risico’s) van invloed is op de rolinvulling van de procesmanager, is gebleken uit de
met elkaar corresponderende antwoorden van de respondenten.
De financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling blijkt een wezenlijke factor in de
wijze waarop de respondenten zich in de eigen rol opstellen. Een gebiedsontwikkeling hoeft
echter niet bij voorbaat volledig afgedekt te zijn, want om te beginnen moet er volgens hen
de ambitie en de wil zijn om een gebied aan te pakken. Daarentegen is het spel zonder de
knikkers geen spel. Juist het feit dat iets haalbaar moet zijn zorgt voor een spannende factor
in de rol van de procesmanager, aldus één van de respondenten.
De huidige kredietcrisis met al zijn facetten werd door de respondenten steevast genoemd
als grote risicofactor, die lastig te overzien is. Men acht het in deze tijd voor de rol van de
procesmanager daarom extra van belang dat zijn financiële beweeg- en speelruimte zo strikt
mogelijk afgebakend wordt.
Het afstemmen van de financiële haalbaarheid en de financiële belangen op de
planontwikkeling, alsmede het ontstaan van risico’s van interne en externe aard beïnvloeden
de rol van de procesmanager die hij kan vervullen bij het (vloeiende) verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en bij het bereiken van ruimtelijke kwaliteit. Daarentegen is de
invulling van die rol op zijn beurt van belang om dergelijke risico’s op nauwkeurige wijze te
lijf te gaan en te beheersen.
Risicomanagement blijkt in de praktijk een belangrijke taak van de procesmanager. De niet
beheersbare risico’s van gebiedsontwikkeling brengen de financiën, voortgang en kwaliteit
in gevaar. Aan het eindresultaat van ieder ruimtelijk project gaat een gevecht vooraf tussen
de euro’s, risico’s en de uiteindelijke kwaliteit. De procesmanager maakt daar voortdurend
afwegingen tussen. De rol van de procesmanager concentreert zich op het herkennen van
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risico’s en problemen en de inschakeling van de juiste mensen om ze vervolgens ‘weg te
organiseren’.
“Heel belangrijk in grote gebiedsontwikkelingsprojecten is risicomanagement; weten hoe je risico’s
kunt herkennen, analyseren en managen. Risicokansmanagement kun je het ook noemen. Je moet ook
kansen in een project kunnen herkennen.” – respondent C
Deze uitspraak wordt gekenmerkt door een positieve benadering van risico’s. Ook andere
respondenten beschouwen de maatschappelijke risico’s op een dergelijke wijze. Ze houden
gedurende het proces in de gaten of er belangengroeperingen of belanghebbenden zijn die
zich weten te groeperen en bepaalde aangelegenheden van een gebiedsontwikkeling op een
bepaald moment ‘in de pers weten te krijgen’. Die aangelegenheden kunnen zowel van
positieve als negatieve aard zijn. Hier lijkt ook een uitdaging in te zitten voor de rol die de
procesmanager kan spelen.
Door een proces namelijk zeer zorgvuldig te doorlopen ‘met alle partijen aan tafel’ en
daardoor veel samen te bedenken, doen en maken, kan er volgens de respondenten
bijvoorbeeld beter voorkomen worden dat mensen tot de Raad van State gaan procederen.
Deze zorgvuldigheid heeft onder andere van doen met het beheersen van interne
organisatierisico’s en daarin is dus eveneens een rol weggelegd voor de procesmanager. De
structuur van de organisatie dient namelijk voor alle mensen duidelijk te zijn, evenals de
verantwoording die partijen met elkaar af hebben te leggen.
Ondanks punctualiteit van de procesmanager komen er volgens de respondenten geregeld
onvoorziene risico’s op maatschappelijk gebied op zijn pad, zoals een plotselinge vondst van
bodemschatten of bodemverontreiniging. Daarom zijn bij risicomanagement twee dingen
van belang met betrekking tot de rol van de procesmanager:
- systematisch te werk gaan
- aanspraak doen op het adaptief vermogen of inventiviteit.
Het adaptief vermogen geeft de mate aan waarin een procesmanager dingen aan kan passen,
zowel in de plannen als in de processen. Inventiviteit doelt op het zoeken naar oplossingen.
In zijn algemeenheid kunnen nog meer zaken uit de interviews opgemerkt worden. Risico’s
worden grotendeels op een bepaalde wijze als beheersbaar gezien, terwijl er bij
gebiedsontwikkeling ook altijd enkele onbeheersbare risico’s ontstaan en overblijven. Onder
de eerste groep vallen bijvoorbeeld risico’s van politieke aard, zoals een veranderende
samenstelling van de gemeenteraad met een nieuw college van B & W met andere ideeën.
De procesmanager kan dit type risico’s onder andere reduceren door tijdig aan te sturen op
het formeren van een bestuursovereenkomst. Een politiek risico betreft tevens het gevaar
dat bestuurders of de gemeenteraad niet meegaan in de gedachtegang van de
procesmanager. Om dat enigszins te ondervangen kan de procesmanager bijvoorbeeld de
commissie RO van de gemeenteraad toespreken of daar informatie uitwisselen.
Onder de tweede groep risico’s vallen marktrisico’s (bijvoorbeeld in samenhang met de
kredietcrisis), zoals het instorten van de huizenprijzen en de afzetmogelijkheden van
vastgoedproducten die in een later stadium gerealiseerd moeten worden. Deze zijn zeer
onvoorspelbaar en dus moeilijk beheersbaar. Er werd zelfs aangegeven dat je als
procesmanager ook op dit soort risico’s een klein beetje kunt sturen door meer ‘effort’ te
steken in acquisitie naar bedrijven toe om ze naar je toe te lokken.
De zojuist uit de externe omgeving van een gebiedsontwikkeling besproken
maatschappelijke en politieke risico’s kunnen nog aangevuld worden met de
publiekrechtelijke risico’s, die moeilijk te beheersen blijken. Publiekrechtelijke risico’s als
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gewijzigde regelgeving of nieuwe wetgeving uit Europa werden in het algemeen
gekarakteriseerd als zaken waar de procesmanager wel eens mee te maken krijgt en waar hij
een antwoord op moet verzinnen. Ook voor al deze risico’s komen het adaptief vermogen
van de procesmanager en zijn mate van inventiviteit weer om de hoek kijken.
Middels het aanpassings- en inventieve vermogen van zichzelf, zal een procesmanager
volgens de respondenten alles in het werk moeten stellen om de gewenste ruimtelijke
kwaliteiten van een gebiedsontwikkeling te allen tijde na te streven. Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Gebiedsontwikkelingsprocessen lopen vaak 10 à 15 jaar, groepen
mensen en belanghebbenden veranderen en in al die tijd zal de procesmanager de hele
projectorganisatie moeten blijven binden aan de doelstellingen van het hele project.
De kennis en competenties van de procesmanager
De procesmanager dient over kennis en vaardigheden te beschikken om zijn rol naar
behoren uit te kunnen oefenen. Deze aspecten zijn in theorie van invloed op de rolinvulling.
Het is interessant om een en ander ook vanuit de praktijk te belichten. De rol die de
procesmanager vertolkt met behulp van die competenties en vaardigheden is geen
onderwerp waar vooralsnog ruim aandacht aan besteed wordt in theoretische
beschouwingen.
“Ik zie wel eens projectmanagers die dan cursussen ‘Prins2’ doorlopen hebben, dat is zo’n methodiek
waarna je volgens het boekje een projectstructuurtje kan opzetten en uitvoeren. Dat is mooi voor
technische projecten die helemaal vast omlijnd zijn. Maar in de praktijk van Ruimtelijke Ordening
kom je zo ontzettend veel verrassingen tegen. Veel gebiedsontwikkelingen lopen zo lang dat wetgeving
alweer achterhaald is. Hoe ga je daar mee om? Er komen altijd halverwege het proces partijen aan
tafel die weer iets anders willen.” – respondent G
Deze respondent typeert met deze uitspraak het grote verschil tussen een proces- en een
projectmanager. De rol van de procesmanager bestaat uit het continu moeten omgaan met
veranderende, nieuwe omstandigheden en daar zijn unieke vaardigheden voor benodigd.
“En dan kom je nog een ander fenomeen tegen, dat je procesmanager bent van het project, van de
gebiedsontwikkeling, en dat je eigenlijk het proces ook nog moet managen binnen zo’n verkokerde
instantie als de provincie of gemeente” – Respondent E
Dit citaat legt ondermeer de nadruk op de diversiteit van de eigen rolinvulling door de
procesmanager: in de praktijk moet hij een duizendpoot zijn. Een verlangde specificatie van
de benodigde vaardigheden is met behulp van de respondenten uitgemond is een zeer
uitgebreide opsomming, weergegeven in de figuur van bijlage 7.
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Figuur 6.1 De verschillende competenties van de procesmanager

Bron: Roozen, 2006

Sommige vaardigheden neigen wellicht meer richting de persoonlijke eigenschappen van
iemand. Echt iets dat je hebt of dat je niet hebt als mens. Een persoonlijke eigenschap kan je
niet ontwikkelen, daar moet je mee geboren zijn volgens de respondenten.
Één persoonlijke eigenschap wordt er nu uitgelicht. Mensen moeten erop vertrouwen dat de
procesmanager een project tot een goed einde brengt. Dat vertrouwen heeft men op basis
van de autoriteit die zo iemand is. Een autoriteit ben je of ben je niet.
Al deze vaardigheden en persoonlijke eigenschappen dienen naar de mening van de
respondenten gekoppeld te worden aan uiteenlopende (inhoudelijke) (vak)kennis, zoals:
verstand van project- en publiekgeld, kennis over RO-procedures, projectervaring, kennis
van inhoud zonder een specialist te hoeven zijn en weten wanneer je die specialist moet
inschakelen. In de laatste opmerking ligt een taak voor de procesmanager verscholen.
Daarnaast is het belangrijk de kleding aan te passen aan bepaalde omstandigheden. Als een
procesmanager naar bijvoorbeeld natuurmonumenten gaat en daar met zijn horloge, pak en
stropdas binnen komt lopen, dan vragen die mensen zich af wat hij komt doen. Een
procesmanager moet altijd proberen te ‘levellen’ met zo’n organisatie. Dat vraagt om een
stukje inlevingsvermogen van de procesmanager, aldus een respondent.
De respondenten legden met betrekking tot de rolinvulling sterk de nadruk op de menselijke
component van de procesmanager; zijn vaardigheden en persoonseigenschappen. Bij
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financiële tegenslag zal de procesmanager bijvoorbeeld aanspraak op zijn inventiviteit,
creativiteit, oplossings- en aanpassingsvermogen moeten doen om de vooraf opgestelde
(globale) ruimtelijke kwaliteitsdoelen alsnog te behalen.
De respondenten zagen zichzelf als de smeerolie en de masseur van een project. Juist die
menselijke component is bepalend voor en van invloed op de rolinvulling van deze professie.
Gebrek aan bepaalde vaardigheden, persoonlijke eigenschappen of competenties zal de
procesmanager in bepaalde fasen van het proces belemmeren een toegevoegde waarde voor
de gebiedsontwikkeling te zijn.
Het streven naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit als onderdeel van de rol
De essentie van de probleemstelling krijgt vorm in dit onderdeel van de praktijkanalyse. Is
de procesmanager ook een kwaliteitsbewaker? In ieder geval beschouwen de respondenten,
sommigen op hun eigen persoonlijke manier, het streven naar de gewenste ruimtelijke
kwaliteit als een onderdeel van hun rol. Waar zich dat in uit, wordt nu uiteengezet.
“Een gezamenlijke ambitie, wat wil je? Hoe kun je de belangen van de partijen en het gebied een plek
proberen te geven in het plan? De truc is goed door te vragen wat de belangen dan zijn. Voor mij zit
de ruimtelijke kwaliteit in hoe je die definieert met elkaar. Waarna je het vertaalt naar wat je wil met
de ruimte. Daar ligt die rol onder. En het gaat er volgens mij om dat op een goede manier naar boven
te krijgen.” – respondent D
Volgens de respondenten is het van groot belang dat de procesmanager beseft dat het
eindresultaat, die ruimtelijke kwaliteit, aan het einde zit. Een procesmanager, die vroeg in
het eerste deel van het proces start, moet echter ook naar dat eindresultaat kijken en hij er
een belang bij dat het naar behoren bereikt wordt. De procesmanager, die later start, heeft
daar eveneens belang bij. Ze werken samen aan iets dat ze willen bereiken.
Enkele respondenten hamerden nog eens extra op de vereiste lange termijn visie van een
procesmanager bij gebiedsontwikkeling. Toekomstige gebruikersgroepen moeten nooit
onderbelicht blijven in een proces. Een procesmanager kan zich volgens enkele
respondenten overigens gemakkelijker buigen over de lange termijn, omdat hij zich niets
hoeft aan te trekken van naderende gemeenteraadsverkiezingen, zoals dat wel bij een
wethouder het geval is.
De respondenten willen brede keuzes in kwaliteit kunnen maken door vernieuwende ideeën
aan partijen te ontlokken. Dit doet men op een inspirerende wijze: de procesmanager heeft
de taak om die inspiratie te organiseren in het proces. Hij haalt bijvoorbeeld inspiratie van
elders, bij mensen met een wijde blik, die veel gezien hebben in de wereld. Zij kunnen
opvallende parallellen trekken en zeggen: ‘maar in dat vakgebied lossen ze dat heel anders
op’.
Één respondent legde de nadruk juist op het heel veel tijd steken in het doorspreken van
zaken met en het goed informeren van zijn bestuurder. Hij zei de bestuurder goed op de
hoogte te houden en heel goed voor te bespreken hoe ze de raadsbehandelingen doen. Als
een bestuurder de confrontatie namelijk niet durft aan te gaan, als hij het niet durft om
moeilijke keuzes te maken en iedereen te vriend wil houden, dan sneuvelt vaak de kwaliteit.
Alle respondenten koppelen in ieder geval één noodzakelijkheid aan de basis van het streven
naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit: een procesmanager dient hetzelfde beeld van een
locatie en eventueel de toekomstige gebruikersgroepen te hebben als de dienstdoende
bestuurder.
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Een andere respondent spitst zich weer toe op een ander aspect van die ruimtelijke kwaliteit,
gericht op gebiedsontwikkeling Bleizo. Kwaliteit zit daar ook in het aanbieden van een goed
programmatisch concept en in de duurzaamheid en kwaliteit van ondernemers, die zich daar
vestigen. Men zoekt ter plaatse naar een manier om met ruimtelijke middelen en
programmatische middelen een plaats te ontwikkelen, die voor de mensen, die er werken en
ook voor de mensen die er op bezoek komen voor recreatieve voorzieningen, een unieke
belevenis gaat worden.
“Een van de redenen dat ik me met procesmanagement ben gaan bemoeien is dat ik teveel
procesmanagers tegenkwam, die zich níet met ruimtelijke kwaliteit bemoeiden. Die vooral stuurden op
of kosten, of planning, of kwaliteit, maar nooit op alle drie tegelijkertijd. Ik zie ruimtelijke kwaliteit
wel als een onderdeel van mijn rol, maar wat het nou in een definitie is, dat verschilt per project.“ –
respondent G
Ondanks dat de procesmanager op het eerste oog misschien geen inhoudelijke rol in een
gebiedsontwikkeling heeft, is hij na wat dieper graven toch echt de aangewezen instantie om
de omstandigheden te scheppen en de voorwaarden te creëren in het proces, waardoor de
gewenste ruimtelijke kwaliteit uiteindelijk kan ontstaan. De andere partijen moeten hun
visie, belangen en denkbeelden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit in het proces kwijt
kunnen. Een procesmanager moet zich persoonlijk verbonden voelen met en verantwoord
voelen voor het eindresultaat en het proces is daar ondergeschikt aan, aldus de
respondenten.
Alle respondenten gaven aan het streven naar ruimtelijke kwaliteit als een onderdeel van
hun rol te beschouwen. De rol zelf valt echter ook met betrekking tot deze variabele weer
moeilijk eenduidig te definiëren. Evident is dat door het diverse karakter van
gebiedsontwikkelingen, alsmede van procesmanagers zelf, de rolinvulling ten aanzien van
het streven naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit iedere keer een andere is.

§ 6.2 Het verloop van het gebiedsontwikkelingsproces
In deze paragraaf wordt de invloed getoetst van de rol van de procesmanager op de
elementen van een (vloeiend) procesverloop. Het eerste onderdeel geldt als algemene
inleiding voor een beter begrip van de situatie in een gebiedsontwikkelingsproces.
Fasen in het gebiedsontwikkelingsproces
De fase van het gebiedsontwikkelingsproces, waarin de procesmanager zijn werkzaamheden
verricht, bleek soms te verschillen tussen de respondenten. De ene procesmanager wordt
reeds in de initiatieffase in het proces geïnfiltreerd, de andere wordt in de regel pas benaderd
indien partijen er niet meer uitkomen.
“Als je een proces managed, dan manage je toch vaak een deel van het proces. Het is in mijn beleving
niet zo dat jij als procesmanager of projectmanager álles managed.” – respondent G
Iedere fase legt de accenten weer anders voor de rolinvulling. Aangezien dit een onderzoek
op zich is, wordt het alleen ter kennisgeving genoemd. De citaten van dit onderdeel leggen
meer de nadruk op het bestaan van verschillende eisen ten aanzien van het type
procesmanager in diverse procesfasen.
“Bij gebiedsontwikkeling moet je dus procesmanagers zoeken die voor elke fase de juiste focus hebben.
Voor de initiatieffase heb je dus vooral mensen nodig die verbindend zijn, creativiteit hebben, die
kansen zoeken, die explorerend zijn. In een verdere fase heb je vooral mensen nodig die bedrijfsmatig
de boel op orde hebben. Daarbij komt dat je in een grote gebiedsontwikkeling vaak verschillende delen
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hebt die allemaal in een andere fase zitten. Dat vraagt in zo’n proces, in welke fase je ook welke
procesmanager aan het werk hebt, dat iedereen over lange lijnen kijkt.” – respondent H
Vooral het laatste citaat accentueert de veelzijdigheid van een gebiedsontwikkelingsproces:
binnen zo’n proces bestaan ook nog deelprocessen die zich alle in een andere fase kunnen
bevinden. Ook hierbij is het hebben en uitdragen van een lange termijn visie een veel
gehoorde taak van de procesmanager.
De respondenten benadrukten dat werkzaamheden in al de verschillende fasen in het proces
immers aan het einde van de rit tot een bevredigend resultaat moeten leiden. De
procesmanager dient deze ambitie per fase in zijn rol te verankeren. Iedere procesmanager,
in welke fase dan ook actief, dient zich volgens de respondenten in zijn rol verantwoordelijk
te voelen voor de eventueel in een latere fase te bereiken gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Zoeken naar (ruimtelijke kwaliteits)doelen
Het karakter van een gebiedsontwikkelingsproces is doelzoekend. Aan de procesmanager de
schone taak hier sturing aan te geven. Zolang er in ontwerpfasen geen exacte aantallen
gedefinieerd worden en er alleen bandbreedtes met minima en maxima geformuleerd
worden, kan je spreken van doelzoekende processen. Alle respondenten beaamden dit en
gaven soms op bijzondere wijze invulling hieraan:
“En ik zeg ga nou gewoon aan tafel zitten met die groep mensen en ga met ze in gesprek van wat
speelt hier nou, wat leeft hier? Dat heeft als voordeel dat die mensen ook elkaar spreken en van elkaar
horen wat belangen zijn. De Gebiedsvisie Stompwijk is een mooi voorbeeld, daar waren vier
verschillende scenario’s voor opgesteld. Mensen hebben daar in groepen een dag aan besteed, aan een
idioot scenario, waarvan we zeiden ‘dat wordt nooit gerealiseerd’. Waar het puur om gaat is dat
mensen weten dat het een beetje flauwekul is, maar je creëert heel veel ideeën, mensen gaan naar elkaar
luisteren en hebben lol samen. Dat gebeurt dan op een redelijk ontspannen manier. Je moet op een
gegeven moment dat convergentietraject in kunnen. Die scenario’s zijn een hulpmiddel om mensen los
te maken en los te krijgen uit vooringenomen standpunten. Het moet ook leuk zijn!” – respondent B
De taak voor de procesmanager zit hem hier vooral in het scheppen van de mogelijkheden
om de ruimtelijke kenmerken van het gebied in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken
en benutten voor het ruimtelijk plan. Veel procesmanagers zijn in hun projecten op zoek
naar unieke gebiedskwaliteiten. Een hulpmiddel om deze op te sporen betreft het openstaan
voor burgerparticipatie.
Een procesmanager moet burgers laten participeren, omdat hij bewoners echt wil betrekken
bij het project, dát moet de motivatie zijn, benadrukte een respondent. Hij deed er nog een
schepje bovenop door te stellen dat bij (landelijke) politici vaak de perceptie leeft, dat na
vijftien keer uitleggen iemand iets vanzelf wel een goed idee gaat vinden. Terwijl mensen
gewoon bij hun eigen standpunt blijven als inhoudelijke standpunten en andere zaken niet
gewijzigd worden. Mensen hebben dan simpelweg hun eigen argumenten.
Naar de mening van de respondenten hebben burgers vaak gebiedseigen kennis en zijn ze
tevens gevoelig voor de identiteit van het gebied. Daarbij komt dat ze in de loop der jaren
mondiger zijn geworden en betrokken willen worden bij gebiedsontwikkelingen. Aan de
procesmanager de taak in specifieke situaties te beoordelen hoe serieus die mensen genomen
moeten worden en hoe ze eventueel deelgenoot gemaakt kunnen worden van het
doelzoekende proces dat gebiedsontwikkeling heet.
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“Dat betekent dat je vooral niet de blik moet hebben om die scope steeds concreter te maken, zodat je
weet wat het wordt, eigenlijk moet je gaandeweg steeds ruimte houden om te zien wat voor kansen
zich voordoen” – respondent H
Deze respondent accentueerde in die lijn het synergetische effect van gebiedsontwikkeling:
er komt steeds meer in te zitten. Ten aanzien van dit onderzoekselement kan gesteld worden
dat de respondenten het zoeken naar doelen als een onderdeel van hun rol zien. Vanwege de
variëteit in processen is een ondubbelzinnige rolbeschrijving voor hen ook nu weer niet te
geven.
Volgens de respondenten moet een procesmanager met behulp van zijn
omgevingssensitiviteit kansen voor de gebiedsontwikkeling blijven onderkennen. Aan
partijen moet de ruimte geboden worden om gedurende de loop van een proces nog aan te
schuiven en zodoende bij te dragen aan het doelzoekende karakter van gebiedsontwikkeling.
Dat burgerparticipatie daar een functie in kan vervullen staat buiten kijf.
Draagvlak, vertrouwen en gemeenschappelijk belang
Deze elementen zijn voornamelijk gepositioneerd in het begin van het proces. Een
voorgestelde gebiedsontwikkeling moet een zekere mate van urgentie doen ontstaan bij
partijen. Op deze wijze ontstaat er draagvlak voor de ontwikkeling. Partijen moeten met
elkaar samenwerken op basis van een vertrouwensrelatie. De procesmanager tracht het
project te verheffen boven alle individuele belangen door een gemeenschappelijk belang te
laten verrijzen. Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?
“Ik denk dat het begint, voor mij in ieder geval, met heel veel praten met mensen, dus vragen stellen en
luisteren. Horen wat er leeft en wat mensen echt belangrijk vinden. Wat voor problemen ze zien, wat
voor negatieve gevoelens of gedachten ze hebben bij bepaalde dingen. Dus wat zijn de emoties die
leven? Dat bij alle partijen eerst maar eens in beeld brengen voor jezelf. Ondertussen hou je ook
ruggespraak met die mensen. Tussendoor laat je ze nog eens een tussenproduct zien. Dat is wel de
manier waarop je zeg maar dat draagvlak zo goed mogelijk voor een project probeert te krijgen.” –
respondent A
De respondenten bevestigden dat een proces ook in de praktijk begint met een goede
speelveldanalyse. Welke actoren hebben allemaal een belang in of bij een bepaalde
gebiedsontwikkeling? Door het speelveld goed te kennen en ook te weten hoe mensen in
elkaar steken en wat hun drijfveren zijn, kan een procesmanager zijn proces passend
inkleden. Wat heel belangrijk is aan het begin van het proces, is dat mensen fysiek bij elkaar
aan tafel worden gezet. Meerdere respondenten repten ten aanzien daarvan over de
processen van divergeren en convergeren.
“Het proces van divergeren is hierin erg essentieel. Dus probeer niet te vroeg te convergeren, want in
het divergeren zit juist het mensen los maken uit hun geijkte gedachtepatroon. Ja daar speel je een hele
belangrijke rol in, dat partijen ook bereid zijn om de visie te realiseren. Dat komt omdat je in een heel
vroeg stadium al rekening houdt met al die belangen.” – respondent B
Buiten deze treffende citaten lieten alle respondenten weten dat de ‘waarom-vraag’ een
elementaire is en de basis vormt om een traject in te gaan. Waarom doe je een
gebiedsontwikkeling? Daar moet iedereen eerst maar eens achter te komen, alvorens het te
verwoorden. De procesmanager moet eraan werken dat alle partijen het belang van het
project (voor de maatschappij) inzien en tegelijk hun eigen belang in het project kwijt
kunnen en dit dus in het ‘gemeenschappelijk belang’ verweven wensen te zien. Daarbij mag
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niet onvermeld blijven dat partijen eventueel eerder bereid zijn concessies te doen op een
ander vlak als ze hun deelbelang terug zien in het gemeenschappelijke belang.
“Het begint met nieuwsgierig te zijn naar wat iedereen wil, op zoek te gaan naar de persoonlijke
missie van mensen. En plotseling ontdek je dan wat men eigenlijk wil, dat dat een heel breed scala van
persoonlijke motieven is. Een persoonlijke missie, die mensen in een project hebben, is veel dominanter
dan de officiële, geobjectiveerde beleidsdoelstellingen.” – respondent H
Dit citaat heeft betrekking op bestuurders: de mensen die op den duur de beslissingen nemen
en daarmee belangrijke factoren in gebiedsontwikkelingsprocessen zijn. De respondenten
benadrukten dat zeker bij zo’n persoon de procesmanager in het beginstadium dient te
zoeken naar hetgeen hij of zij met de gebiedsontwikkeling nou exact voor ogen heeft. Dit
heeft namelijk zijn weerslag op de rol die de procesmanager kan en wil vertolken bij het tot
stand brengen van draagvlak en daaraan gerelateerde zaken. Voortgangsrapportages en
andere officiële documenten reppen eigenlijk nooit over dergelijke persoonlijke drijfveren.
Ze zijn echter van belang, gaf een respondent aan.
De respondenten gaven verder aan dat de procesmanager door het binden van partijen,
commitment aan het gebiedsontwikkelingsproces tot stand laat komen. Als die partijen in
een volgende stap worden uitgenodigd door de procesmanager om samen in de organisatie
plaats te nemen en in een nog latere fase wellicht medeopdrachtgever worden van een stukje
van het project, worden de voorwaarden geschapen voor onderling vertrouwen en
betrokkenheid.
Één respondent vertelde ten aanzien van het voorgaande, dat hij mensen soms gedeeltelijk
probleemeigenaar maakt en ze op die manier aan het project committeert. Misschien is dat
een ietwat negatieve benadering, maar het heeft wel effect. Dat houdt volgens de bewuste
respondent dus in dat een procesmanager in een vroege fase van een proces weerstand moet
kunnen aan zien komen, herkennen en analyseren. Door mensen en partijen vervolgens meer
verantwoordelijkheid te geven in het meedenken, zullen ze zich sneller deelgenoot van het
project gaan voelen.
De procesmanager kan volgens de respondenten het verloop van het proces gunstig
beïnvloeden. De in dit onderdeel besproken elementen van een vloeiend procesverloop
worden ervaren als bestanddelen van de rolbenadering van een procesmanager. De
respondenten gaven verder aan dat de procesmanager vooral in de initiatieffase zal moeten
inzetten op het creëren van draagvlak, het scheppen van vertrouwen tussen partijen en het
voorop stellen van een algemeen belang.
Veel communiceren met en vragen stellen aan de diverse spelers van het netwerk is in het
beginstadium van het proces naar de mening van de respondenten een vereiste om tot
vervolgstappen te kunnen komen. De ontwikkeling van de besproken elementen in het
proces zullen tevens het onderlinge beeld verhelderen dat iedere partij heeft bij de te
bereiken gewenste ruimtelijke kwaliteit. De neuzen moeten immers dezelfde kant opstaan
om tot een eindresultaat te kunnen komen in een latere fase. Ten aanzien van al deze taken,
blijkt de procesmanager volgens de respondenten de smeerolie van het project.
Scheiding van verantwoordelijkheden
In een gebiedsontwikkelingsproces werken diverse partijen samen, ieder met zijn eigen
verantwoordelijkheden binnen dat netwerk. In de literatuur wordt de scheiding van
verantwoordelijkheden tussen actoren als belangrijk bestempeld, wordt dat ook zo in de
praktijk ervaren?
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“Ik zie het zo, en dat is mijn ervaring, in het netwerk heeft iedereen een bepaalde rol: vormgever,
initiator, regelaar of hoe je het wilt noemen. En die mensen moet je inderdaad de
verantwoordelijkheid geven, een rol. En daarboven moet je de verantwoordelijkheid verankeren. Ik
vind het van cruciaal belang, een succesfactor, dat erboven een netwerk, dat verantwoordelijk is voor
gebiedsontwikkeling, verantwoordelijkheid gelegd wordt. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” –
respondent E
Een andere respondent merkte daarbij ten aanzien van een strikte
verantwoordelijkheidsverdeling op dat dat te makkelijk geredeneerd is. Wat is immers de
essentie van gebiedsontwikkeling? Partijen zoeken elkaar juist op omdat sommige dingen
niet zo makkelijk uit elkaar te halen zijn als het gaat om verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
De verdeling van verantwoordelijkheden werd door een aantal respondenten eveneens
gerelateerd aan het tot stand laten komen van betrokkenheid van de partijen bij de
gebiedsontwikkeling, die men met elkaar probeert te realiseren. Dat is een gegeven dat
tevens correspondeert met het bovenstaande. Het is daarop voortbordurend de
procesmanager zijn taak om de voorwaarden voor partijen te scheppen zodat ze
betrokkenheid bij en commitment aan het proces zullen gaan tonen.
Andere
respondenten
menen
ook
dat
in
die
zin
een
nauwgezette
verantwoordelijkheidsverdeling en –scheiding niet de bedoeling van gebiedsontwikkeling
kan zijn. Er werd gesteld dat het wel sterk afhangt van de positie van partijen ten opzichte
van elkaar in het project. Wordt de procesmanager bijvoorbeeld aangestuurd door een joint
venture van publieke en private partijen of is hij in dienst van een overheid met als doel een
bepaald overheidsprogramma te dienen? Daar werd aan toegevoegd dat diverse
verantwoordelijkheden weer op een andere wijze worden ingebracht in het netwerk van
partijen, als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar grotendeels de grondpositie in handen
heeft in een bepaald gebied.
Een breedvoerige opmerking werd gemaakt over de dubbele pet van de gemeente met
betrekking tot haar verantwoordelijkheden en rol in het proces.
“Die vinden wij dus heel belangrijk om te scheiden. Je moet de gemeente in staat laten om als partij
mee te doen in het proces. Wat veel mensen nog denken…als gemeente ga je naar buiten en goed
luisteren naar de mensen. En ik zeg van ‘nee, daar doe je de mensen mee te kort’. Want als gemeente
heb je een belang, een visie en een idee, net zoals die andere mensen dat hebben. Net zo als die andere
mensen moet je enerzijds goed luisteren naar elkaar, maar moet jij anderzijds ook vertellen wat jouw
idee en jouw visie is en daarop dingen toelichten. Misschien dat je in het gesprek dan zegt van ‘goh
daar moet ik toch eens anders naar kijken’. Dus je bent echt een partij en niet degene die alleen maar
luistert en dat vertaalt naar een oplossing. Dat is namelijk voor een deel de rol van die procesmanager
om daarvoor te zorgen” – respondent B
Uit dit citaat komt naar voren dat de procesmanager er zorg voor dient te dragen dat een
publieke partij als een gemeente zich echt verantwoordelijk gaat voelen voor een deel van de
inhoudelijke inbreng in het proces, in samenspraak met andere belanghebbende partijen. Dat
daar boven een gezamenlijke verantwoordelijkheid heerst, waaraan de diverse partijen zich
gecommitteerd hebben, is daarbij een noodzakelijkheid, niet alleen volgens bovenstaande
respondent.
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen hangt in de praktijk nauw samen met het
type samenwerking, dat op zijn beurt weer sterk afhangt van de grondeigendomposities van
de betreffende partijen. Desalniettemin heeft de procesmanager de taak op zoek te gaan naar
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een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel in een gebiedsontwikkelingsproces, aangezien
verantwoordelijkheden niet altijd strikt te scheiden zijn, in theorie misschien wel, maar in de
praktijk niet. Met betrekking tot dit element van een vloeiend procesverloop wordt er ook
weer aanspraak gemaakt op de menselijke component van de procesmanager: in hoeverre
voelt hij aan welke verantwoordelijkheden vastgelegd moeten worden en op welke wijze
tracht hij partijen aan dat gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel te binden?
Het benutten van specifieke sterktes van actoren
Gedurende een proces schuiven er geregeld nieuwe partijen aan tafel en onder andere
daardoor bestaat tevens de kans dat er een of meerdere verdwijnen. De ene fase van het
gebiedsontwikkelingsproces vereist ook een andere inbreng van kennis en kunde dan de
andere fase. De procesmanager heeft in ieder uniek proces de taak dit te onderkennen en
daarnaar te handelen om de specifieke sterktes van actoren optimaal te kunnen benutten.
“Soms komen ze er zelf mee, zeker als het externe samenwerkingspartners zijn. En binnen
bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie, dan zoek ik het op. Want ik organiseer natuurlijk mijn
projectorganisatie, met projectgroepvergaderingen, enzovoorts. Een discussie om naar boven te krijgen
wat mensen belangrijk vinden en hoe ze daar in zitten. En vervolgens bijbuigen en zeggen: wat kan
jij eraan doen daar een goed antwoord op te geven? Die kennis erbij te benutten.” – respondent F
Een andere respondent vindt het daarop voortbouwend belangrijk dat de taak van partijen
gekoppeld wordt aan het belang dat ze hebben. Er moet zogezegd een verschil gemaakt
worden in partijen met een belang en partijen die in het proces worden opgenomen vanwege
hun kennis, netwerk, etc.
Burgerparticipatie (in een vroeg stadium) werd door vele respondenten genoemd als een aan
te spreken kennisbron. Die is dus niet alleen nodig om draagvlak te creëren, maar ook om
gebiedsspecifieke kennis en kunde aan te boren. In het volgende citaat werd daar wel een
kanttekening bij geplaatst, iets dat goed in acht moet worden genomen.
“In zo’n proces moet je heel duidelijk zijn in taken en rollen. Dat je ook heel duidelijk bent over welke
rol en taak een partij in een proces heeft. Wat ik heel vaak fout heb zien gaan in het verleden bij
participatieprocessen is, dat mensen die participeren, ook het gevoel krijgen dat ze beslissen. Wat je
natuurlijk wel kan proberen…en dat is de taak die ik als procesmanager heb, is om de kaders
waarbinnen je dat doet, zo scherp mogelijk te stellen.” – respondent A
Burgers, die participeren, mogen dus geenszins het gevoel krijgen dat ze meebeslissen over
iets. In de praktijk zoekt de procesmanager naar een manier om kennis van burgers ten volle
te benutten en hij dient tegelijkertijd heel duidelijk te zijn binnen welke randvoorwaarden
dat zal geschieden.
De ontdekking en inzet van specifieke sterktes van (deelnemende) partijen kunnen in de
praktijk ten goede komen aan het procesverloop van een gebiedsontwikkeling. Net zoals
voor de uiteenlopende procesfasen verschillende procesmanagers capabel zijn, zo hebben
actoren ook hun specifieke inbreng van kennis en kunde per fase. Volgens de respondenten
zal de procesmanager hier open voor moeten staan, het is zijn taak die kennis te benutten
voor een project. Ook met betrekking tot dit element van het procesverloop doet de
procesmanager er goed aan inspiratie te laten ontstaan, zodat de spelers in het netwerk een
optimale inbreng kunnen hebben.
In de praktijk van gebiedsontwikkeling sluipt burgerparticipatie soms zo’n netwerk binnen.
Burgers willen niet alleen gehoord worden, ze dragen tevens gebiedsspecifieke
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wetenswaardigheden bij die uiteindelijk ten goede kunnen komen aan de besluitvorming en
de te bereiken gewenste ruimtelijke kwaliteit van een gebiedsontwikkeling.
Het procesontwerp
Met een procesontwerp als basis voor het vastleggen van procescondities, de
activiteitenplanning en de fasering kunnen procesmanagers in de praktijk vele kanten op.
Het wordt door alle respondenten van belang geacht, maar een ieder doet het op zijn eigen
wijze.
“Je moet een pas uitstippelen, maar alleen op hoofdlijnen, omdat zeker een gebiedsontwikkelingsproject
zich altijd vormt gedurende het proces.” – respondent C
Een andere procesmanager verwoordde het nut van het maken van een procesontwerp
treffend in het volgende citaat:
“Als je dat met elkaar kunt afspreken, dan heb je een traject waar je elkaar op kunt aanspreken. Eerst
moet men elkaar aftasten, maar op het moment dat jij dat procesontwerp hebt liggen, dan kan je dus
ook een heldere taakverdeling afspreken. Dan heb je daarmee dus al een stuk gemeenschappelijk
commitment met elkaar. Daarmee creëer je voor jezelf al een veel prettigere werksituatie.” –
respondent D
Bij gebiedsontwikkelingsprocessen wordt altijd een stip aan de horizon neergezet. Een soort
globaal doel dat men met de ontwikkeling en de daarmee samenhangende ruimtelijke
kwaliteit voor ogen heeft. Tot die stip schrijdt er een heel proces voort. Volgens de
respondenten zijn er momenten in zo’n procesontwerp verankerd waarop mensen het eens
worden met elkaar. Daarin ligt een taak voor de procesmanager verscholen: het creëren van
die momenten en bepalen waar die uit moeten bestaan.
Uit het eerste citaat komt naar voren dat er in de praktijk van een
gebiedsontwikkelingsproces ook wel eens beslissingen genomen worden die op voorhand
niet te voorzien waren. Die kunnen soms heel plotseling uit een beweging in het proces
voortkomen, omdat er zich bijvoorbeeld een grote kans voor het project voordoet. Dat
vereist volgens de respondenten een stukje flexibiliteit van de procesmanager.
“Die flexibiliteit moet je uitstippelen, je procesarchitectuur zit vooral in het ontwerpen van een
processchema waarin je uitdrukking geeft aan welke activiteiten je moet ondernemen om het doel van
een project te bereiken en hoe die activiteiten elkaar beïnvloeden. En wanneer betrek ik andere partijen
bij de besluitvorming? Voor dat deel van de planning ben jij verantwoordelijk” – respondent C
Een andere respondent gaf aan dat het opstellen van een procesontwerp ook van belang is
voor het beeld van de bestuurlijke opdrachtgever: kan deze zich vinden in de wijze waarop
de procesmanager het proces op hoofdlijnen wenst in te kleden? Daarnaast worden
beslismomenten gepositioneerd, wordt er ruimte gelaten voor tussentijdse besprekingen en
wordt de vertrouwelijkheid van projectgerelateerde zaken opgetekend. De respondenten
spraken over het procesontwerp als spoorboekje dat tussendoor naar eigen inzicht van zaken
bijgesteld kan worden.
“Er zijn twee werelden: enerzijds de formele procesgang in stappen (een tijdlijn en die loopt van nu
tot oplevering). Dat is de eerste wereld, een soort spoorboekje hoe het proces eruit ziet. Anderzijds is er
de tweede wereld, waarin gaandeweg van alles gebeurt. Dat er dingen als versnellingen en
bewegingen zijn in het proces en mee- en tegenvallers. Die officiële procesplanning moet je dus ook
periodiek herzien op basis van voortschrijdend inzicht. De werkelijkheid is dat er een proces overheen
loopt wat een eigen dynamiek kent en wat je op gevoel moet volgen en sturen. Dat is de onzichtbare
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wereld van een proces. Dat soort dingen kom je eigenlijk nooit tegen in documenten die gepresenteerd
gaan worden” – respondent H
Treffender dan in dit citaat kan een en ander niet geformuleerd worden. De onzichtbare
wereld van het proces doet vooral aanspraak op de omgevingssensitiviteit van de
procesmanager.
Het procesontwerp is weliswaar een hulpmiddel voor de procesmanager om een proces zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen, er mag in de praktijk echter geen overdreven bindende
werking vanuit gaan, zodat onvoorziene zaken de ruimte geboden worden om het
proces(ontwerp) tussentijds binnen te dringen. Door het dynamische karakter van een
gebiedsontwikkelingsproces zijn bepaalde procescondities, activiteiten en beslismomenten
simpelweg van te voren niet helemaal waterdicht in te schatten.
In zijn algemeenheid kan naar aanleiding van de opmerkingen van de respondenten dus
gesteld worden dat het procesontwerp gedurende een proces vaak bijgeschaafd zal moeten
worden. De manier waarop dit moet geschieden valt niet eenduidig te omschrijven. De
procesmanager zal binnen ieder proces eigen inzichten moeten ontwikkelen om de
procesgang in stappen naar ieders goeddunken te kunnen blijven invullen.
Dat de verantwoordelijkheid voor het procesontwerp een onderdeel van de rol van de
procesmanager is mag duidelijk zijn. Het hoofddoel van een gebiedsontwikkeling betreft
overigens het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit, het procesontwerp is daar
hooguit een hulpmiddel bij.
Omstandigheden die ‘vereist’ zijn in het proces, zodat de procesmanager goed kan
functioneren
Bepaalde interne en externe omstandigheden dragen er toe bij dat de procesmanager zich in
het proces als een vis in het water voelt, of daarin juist tegenwerking en wrijving ervaart. In
een eerder onderdeel werd specifiek ingegaan op risicomanagement, ten aanzien van dit
onderdeel werd de respondenten een meer open vraagstelling voorgelegd. De wijze waarop
de procesmanager in zijn rol omstandigheden opzoekt of gebruikt om het (vloeiende)
verloop van het proces te dienen, vormt het uitgangspunt.
“Je moet vrijheid van handelen hebben, dus voldoende mandaat van je bestuur. Het is goed als jij je
eigen projectorganisatie kunt inrichten, naar jouw goeddunken, met jouw mensen.” – respondent C
“Heel belangrijk is de kwaliteit van het projectteam. Hoe zit je team vanuit de gemeente in elkaar?
Dus welke ambtenaren zitten daarbij? En wat hebben die voor drijfveren en hoe krijg je mensen
gemotiveerd? Ontzettend belangrijk dat je dat goed organiseert.” – respondent A
Een bestuurder met ‘weke knieën’ wordt door de respondenten niet als prettig ervaren voor
het eigen opereren in het proces. Bij een te grote druk van buitenaf is het naar hun zeggen
voor wethouders moeilijk hun rug recht te houden en voor kwaliteit te gaan. In welke mate
zo iemand te sturen is blijkt af en toe een zoektocht voor de respondenten. Ook uit andere
antwoorden kan worden afgeleid dat een goede samenstelling van het projectteam, alsmede
een ‘stevige’ opdrachtgever als omstandigheden worden benoemd die van invloed zijn op het
functioneren van de procesmanager. Dit verband werkt in de praktijk tevens visa versa. Een
goede en heldere opdrachtformulering past daar eveneens bij.
Één respondent schetste middels onderstaand citaat een omstandigheid in een proces die
niet zozeer vereist is, maar wel een bevorderende werking kan hebben op een vloeiend
proces met deugdelijk resultaat.
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“Als ik een vloeiend gebiedsontwikkelingsproces wil doorlopen dan heb ik idealiter ook een boegbeeld
naast me, die inhoudelijk verder niks doet, maar voor de communicatie en promotie is. Iemand die
lokaal bekend is en zich maatschappelijk bewezen heeft en die zich het belang van dat hele project
eigen maakt. Een persoon die zeg maar een exponent wordt van die hele ontwikkeling. Een soort
ambassadeur, die zich achter het doel schaart. Het voordeel is dat die mensen kan mobiliseren, die kan
tegenstanders mobiliseren, dat is niet erg. Maar ook voorstanders…Zo’n boegbeeld kan voor de
marketingwaarde, de communicatiewaarde heel veel betekenen.” – respondent F
Procesomstandigheden zijn soms onvoorzien en blijken van invloed te kunnen zijn op het
(vloeiende) verloop van een proces. De procesmanager probeert geregeld zelf bepaalde
omstandigheden, zoals bovenstaande, te creëren.
De rol van de procesmanager bestaat enerzijds uit het verkrijgen van zoveel mogelijk
volmacht en daarmee handelingsruimte van het publieke bestuur en anderzijds uit de eigen
organiserende capaciteiten ten aanzien van de projectorganisatie. Dat zijn wel de
voornaamste algemene praktijkbevindingen van dit onderdeel.

§ 6.3 Het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit
In deze paragraaf komt het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit vanuit een andere
invalshoek aan bod.
Draagt een vloeiend verloop van het proces bij aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit?
De procesmanager speelt een rol bij een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces. Tevens speelt hij een rol in het bereiken van de gewenste
ruimtelijke kwaliteit. De vraag of een vloeiend verloop van een gebiedsontwikkelingsproces
ook bijdraagt aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit werd de respondenten
voorgelegd.
Een niet vloeiend proces kan best na lange tijd ruimtelijke kwaliteit als eindresultaat hebben.
Dat neemt niet weg de respondenten in het algemeen van mening zijn dat een goed proces
tot kwaliteit leidt. Vanaf het beginstadium dienen de voor het betreffende gebied na te
streven kwaliteiten ontdekt en geanalyseerd te worden, die de betrokken partijen stimuleren
om er tezamen een kwalitatief goed eindproduct van te maken.
“Op het moment dat je met allemaal partijen iets samen wil gaan maken, dan moet je zorgen dat die
partijen geïnspireerd zijn om tot iets goeds te komen. Als je dat hebt gedaan, dan weet je zeker dat je
die kwaliteit ook met elkaar kunt maken, want daar heb je veel draagvlak voor. En je weet ook zeker
dat het duurzamer is. Iets wat je met elkaar hebt besloten en je gaat het ook maken, is namelijk
duurzamer dan iets wat je erdoor hebt gedouwd. Ik heb echt de overtuiging dat je op deze manier
meer problemen kunt oplossen, je benut meer de kansen die er liggen, dus heeft het meer kwaliteit.” –
respondent B
Binnen het budget en de tijdsplanning blijven, zijn tevens onderdelen van een vloeiend
verloop van een gebiedsontwikkelingsproces. Dan hoeven er vaak geen concessies naar
ruimtelijke kwaliteit gedaan te worden. Een respondent refereerde ten aanzien hiervan aan
de vastgoedwaarde. Als partijen elkaar overtuigen dat die ruimtelijke kwaliteit of die
omgevingskwaliteit (als het om de openbare ruimte gaat) ook invloed heeft op de
vastgoedwaarde, dan is de overtuigingskracht groter naarmate je ‘gezelliger’ met elkaar
omgaat. In die zin kan een vloeiend proces er ook wel toe bijdragen.
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Het proces even ‘opschudden’ of zelfs laten ‘ontploffen’ zijn veel gehoorde commentaren van
de respondenten. De boel even op scherp zetten, een shock teweeg brengen en zorgen dat
bepaalde partijen uit hun loopgraven komen. Dit kan het proces in bepaalde praktijksituaties
in ieder geval goed doen. Of er überhaupt wel sprake van een vloeiend lopend proces kan
zijn, wordt in het volgende citaat in twijfel getrokken.
“En gedurende dat proces, in de loop van de tijd, veranderen allerlei opvattingen over hoe iets zou
moeten zijn, of wat ruimtelijke kwaliteit is, of wat haalbaar is. Dat verschuift in de loop der tijd
onder invloed van markt, economie, mode, trends. Maar in de loop van zo’n proces is het ook vatbaar
voor allerlei veranderingen op het gebied van wie zich daarmee zou moeten bemoeien en op welk
niveau. Er zit eigenlijk zo’n grote dynamiek in dat geheel dat van een vloeiend proces per definitie
eigenlijk geen sprake kan zijn.” – respondent H
Een ‘u-bocht’ maken kan soms helemaal geen kwaad, want als het proces té vloeiend
verloopt moet een procesmanager zich naar idee van de respondenten eigenlijk afvragen of
hij wel het juiste krachtenveld georganiseerd heeft. Met weinig belangentegenstellingen in
een gebiedsontwikkeling kan in twijfel getrokken worden of de integraliteit van het project
wel hoog in het vaandel staat. Functiemenging wordt in de praktijk namelijk tegenwoordig
steeds meer als een onderdeel van ruimtelijke kwaliteit beschouwd.
“Het proces is een middel en het procesontwerp is een kapstok om te komen tot een inhoudelijk
resultaat.” – respondent D
Omdat het proces, of het (vloeiende) verloop ervan geen doel op zich is, maar een middel om
tot kwaliteit te komen, betekent het niet dat er geen verband tussen beide variabelen bestaat.
Elementen van een vloeiend proces waar de procesmanager invloed op kan uitoefenen zijn
wel degelijk van belang om tot een door alle partijen gewaardeerd eindresultaat te komen.
De procesmanager heeft in de praktijk de taak partijen te binden aan een gemeenschappelijk
belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, hun specifieke inbreng te onderkennen en
benutten en maatschappelijk (en politiek) draagvlak te creëren.
‘U-bochten’ maken als partijen er niet uitkomen, werkt niet negatief uit op het proces.
Verhoudingen worden door de procesmanager soms even op scherp gezet om er daarna de
vruchten van te kunnen plukken. Dat is althans de insteek volgens de respondenten. Een
(kortstondig) niet vloeiend verloop van een proces kan namelijk uiteindelijk ook gewoon
ruimtelijke kwaliteit genereren. In een situatie waarin bijvoorbeeld de kosten de pan
uitrijzen, zal onder andere de procesmanager inventief moeten zijn in het bedenken van
mogelijke oplossingen om alsnog de gewenste ruimtelijke kwaliteit in een gebied te laten
ontstaan.
In een ideale situatie waarin de basiselementen van een vloeiend procesverloop gewaarborgd
zijn, kunnen de voorwaarden ontstaan voor een vruchtbare samenwerking tussen partijen,
die op haar beurt kan bijdragen aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Het
leiden van een vloeiend proces lijkt daarom toch in beginsel een basisvoorwaarde voor de
procesmanager om op den duur tot inhoudelijke kwaliteit van de gebiedsontwikkeling te
komen.
Soorten kwaliteiten
In de term ruimtelijke kwaliteit zitten vele soorten kwaliteit verscholen. Enerzijds is er de
opdeling in de toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde (ontwerpkwaliteiten), anderzijds in
de economische, ecologische, sociale en culturele belangen van een gebied. De
procesmanager speelt daarin een rol, hij moet die verschillende aspecten in de gaten krijgen.
In de praktijk blijken de diverse na te streven kwaliteiten in iedere gebiedsontwikkeling
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weer in andere verhoudingen voor te komen. De respondenten konden derhalve weinig
algemene uitspraken doen ten aanzien van de soorten kwaliteiten.
“Het moeilijkste is altijd de toekomstwaarde. Je zou je moeten realiseren, of moeten verplaatsen in een
gebied dat je nu ontwerpt, dat dat in 2020 / 2025 gereed is….dan moet je nog eens gaan nadenken
over 25 jaar later, heeft dat gebied dan nog dezelfde waarde? Dat is heel erg moeilijk. Zoals een
architect een gebouw ontwerpt voor de tweede gebruiker, zo zou je eigenlijk ook een gebied moeten
ontwerpen. Het gebruik voor volgende gebruikersgroepen, kantoren of bedrijven.” – respondent C
Het bovenstaande citaat gaat over sociale en economische duurzaamheid. Duurzaamheid in
velerlei gedaanten werd door de respondenten gekoppeld aan de toekomstwaarde van een
gebied(sontwikkeling).
Ten aanzien van de belangen van een gebied legden de respondenten de nadruk op de
integrale kwaliteit van een gebied, waar tegenwoordig veel aandacht aan besteed wordt om
dat te bereiken. Het volgende citaat geeft dat bondig weer.
“Wat ik heel belangrijk vind is dat als je een visie maakt, dat je een integrale visie maakt. Dat je een
visie maakt waarin je het hebt over ruimtelijke kwaliteit, over bereikbaarheid, over voorzieningen,
over ondernemersmogelijkheden. En creatieve oplossingen leiden ertoe dat je veel meer dingen kunt
bevorderen dan je ooit had gedacht. Daarvoor moet je je inspiratie en creativiteit in dat proces
stoppen. Daarmee kun je die win-win situatie creëren. Het blijft toch gelden dat je niet alles kunt doen,
een afweging moet maken en daarom een integrale visie maakt.” – respondent B
De kwaliteitsbelangen in een gebiedsontwikkeling verschillen sterk, zowel vanuit het gebied
zelf, als vanuit de partijen.
“Het is ook niet erg dat die belangen soms tegen elkaar opbotsen. Ze mogen wel verschillen als het doel
dat er nagestreefd wordt, zoveel mogelijk die belangen tegemoet komt.” – respondent F
Geen gebiedsontwikkeling is hetzelfde. In gebiedsontwikkelingen wordt de nadruk niet
standaard op een zelfde ontwerpkwaliteit gelegd en tevens spelen er altijd diverse,
verschillende belangen. De procesmanager dient hier volgens de respondenten naar op zoek
te gaan, zonder het bovenliggende doel van het project uit het oog te verliezen. Hij moet de
gebiedsspecifieke kwaliteiten en belangen naar boven krijgen door partijen de ruimte te
bieden zich in een proces te mengen.
De deelnemers van het proces zouden zich door de procesmanager geïnspireerd moeten gaan
voelen hun creatief vermogen aan te spreken om tegemoet te komen aan de alom heersende
People-Planet-Profit benadering in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het is naar zeggen van
de respondenten de taak van de procesmanager om het proces zodanig in te richten, dat die
begeestering bij de partijen kan ontstaan.

§ 6.4 De toekomstige rol van de procesmanager bij het (vloeiende)
verloop van een gebiedsontwikkelingsproces en bij het streven naar de
gewenste ruimtelijke kwaliteit
Deze paragraaf verschaft misschien wel de meest aantrekkelijke inzichten die verkregen zijn
van de geïnterviewde procesmanagers. Los van standaard opmerkingen omtrent
onzekerheden over de doorwerking van de kredietcrisis en het spanningsveld tussen
ambtenaren en bestuurders waarin de procesmanager moet schipperen, vielen er louter
antwoorden te bespeuren gericht op de menselijke rol van de procesmanager zelf. Vele
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overeenkomende maar ook uiteenlopende aanbevelingen en opmerkingen ten aanzien van de
toekomstige rol van de procesmanager zullen nu de revue passeren. Om te beginnen één
over een olie-inkoper.
“Iemand die een inkoper is op het gebied van olie, die moet heel veel weten over olie, over olieprijzen,
soorten olie, vindplaatsen, leveranciers en landen. Allemaal heel nuttig, maar wat hij vooral moet
doen, op het gebied van psychologie, is onderhandelen. Hij moet een onderhandelaar zijn, een strateeg.
Die dingen zijn veel wezenlijker voor de deal dan zijn kennis van olie.” – Respondent H
Het bovenstaande citaat kan geprojecteerd worden op de professie van procesmanager: de
nieuwe strateeg in het gebiedsontwikkelingsproces. De acht hierna volgende citaten
bevatten alle gedachten van de respondenten ten aanzien van het toekomstige
procesmanagement bij gebiedsontwikkeling.
“Ik zie sommige procesmanagers fantastische processen doorlopen, maar het strandt voor de poort van
de besluitvorming. Dus mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in het managen van een bepaald deel
van het proces, laten op andere punten steken vallen. Ik denk daarom wel dat het goed is dat je een
soort uitwisselingen van ervaringen hebt. Omdat het proces dan goed gemanaged is, maar het
bestuurlijke proces is dan niet gemanaged. Er vindt wel vaak kennisuitwisseling plaats, maar dat kan
nog wel meer. Het blijft mensenwerk. Geen proces is immers goed te voorspellen.” – respondent A
“Ik zie nóg meer toekomst voor onafhankelijke procesmanagers. De rol die je speelt als procesmanager
in het creëren van kwaliteit, dat vind ik een hele wezenlijke. Ja die landschapsarchitecten en
stedenbouwkundigen hebben daar natuurlijk een hele belangrijke rol in als hoeder van kwaliteit.
Neemt niet weg dat ik vind dat je als goede procesmanager een kwaliteitsgeweten moet hebben. En dat
is heel spannend, zeker voor de toekomst.” – respondent B
“Ja ik denk dat een belangrijke verandering is dat steeds meer partijen bij projecten worden betrokken.
Waar je vroeger nog als relatieve professional werd gezien…worden mensen en bedrijven steeds
mondiger en willen steeds meer te zeggen hebben over hun eigen omgeving. Terecht overigens. Ik denk
dat je als procesmanager steeds meer rekening moet houden met partijen uit het maatschappelijk veld
die aan tafel zitten en er normaal gesproken niet zaten. Dat het ook een beetje los komt van je
opdrachtgever, of dat nou de overheid is of een combi van publiek-privaat…dat je veel meer in dat
maatschappelijk krachtenveld komt te staan.” – respondent C
“[…tekent…] Ik denk dat de ambtelijke opdrachtgever de lijn zou moeten vertegenwoordigen. Dus
met andere woorden: het algemeen belang van de stad. De projectorganisatie moet ergens terug naar
de lijn om besluitvorming te laten plaatsvinden, maar ik pleit er sterk voor dat ik rechtstreeks contact
met die wethouder heb en dat we daarbinnen ook een taakverdeling afspreken. Dat ik er
verantwoordelijk voor ben wat er binnen het project gebeurt en dat de ambtelijke opdrachtgever er
verantwoordelijk voor is wat er nog meer in de stad speelt en misschien van invloed is op dat project
en als laatste de politieke verantwoordelijkheid. Waar ik dus zelf naar op zoek ben: ik zou eigenlijk
náást deze ambtelijke opdrachtgever willen zitten. En dit zou volgens mij een driemansschap moeten
zijn. Waarin je afweegt wat de bestuurlijke belangen zijn, de politieke belangen en je afweegt wat de
belangen van de stad en de belangen vanuit het project zijn. Dat je dus ook als driemanschap daarin
opereert. Reden te meer om deze lijn zo kort te maken dat je daar gericht met elkaar keuzes in kunt
maken.” – respondent D
“Qua competenties vind ik sensitiviteit van een procesmanager heel belangrijk. Dat kan bestuurlijk
zijn, dat kan ambtelijk zijn, maar het kan ook bij verschillende organisaties zijn. Dat heb je, of dat
ontwikkel je, of dat heb je niet. Begrijpen wat in iemand omgaat, wat er in publieke en private
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partijen omgaat, in die context. Dat bedoel ik met gevoel en sensitiviteit. Verschillende zienswijzen,
perspectieven snappen. Voor een procesmanager is dat denk ik wezenlijk voor het netwerkmanagement
van de toekomst.” – respondent E
“Laat ik voorop stellen dat het procesmanagement van gebiedsontwikkeling zwaar werk is, omdat je
gewoon altijd overal toch minimaal geïnformeerd moet worden en het overzicht moet kunnen
behouden. Wat niet minder wordt, wat juist meer wordt, is het kennisniveau van partijen waarmee je
‘niet samenwerkt’; van belangengroepen, burgers, enz. dat neemt toe. De schaarste van ruimte neemt
trouwens ook toe. Als je burgers betrekt en op een bepaald moment een verantwoordelijkheid geeft, dan
ga je toch met ze samenwerken. Je moet burgers, etc. niet als tegenwerkende belangengroep zien.
Dat vereist creativiteit, ecologische veranderingen en klimaat schommelingen komen daar nog eens bij.
Nederland wordt steeds natter, dat stelt ook eisen aan hoe je het gebied kan inrichten. Als
procesmanager is denk ik je voornaamste taak, dat je verschillende belangen kan binden en een
gezamenlijk doel met daaraan verbonden randvoorwaarden (met toekomstwaarde) probeert te
bereiken.” – respondent F
“Ik denk op dit moment met name aan de kapitaalstromen, de kasstromen. Dat is de basis van elk
project, zonder geld gebeurt er sowieso niks. Complexer wordende regelgeving komt daar ook bij. Ik
denk dat daar voor procesmanagers in zijn geheel ook meer tijd in zal gaan zitten. En in de niet al te
verre toekomst zullen de energievraagstukken denk ik heel erg bepalend voor gebiedsontwikkelingen
gaan worden.” – respondent G
“Er is nergens een algemeen geaccepteerde opvatting over wat die rol van de procesmanager moet
zijn. Terwijl die persoonlijke dimensie, die rol van de procesmanager, eigenlijk een betrekkelijk
onderbelicht en ondergewaardeerd fenomeen is. De werkelijkheid is eigenlijk heel anders, namelijk dat
vooral die rol van de procesmanager en de manier waarop die wordt ingevuld misschien nog wel
belangrijker voor het resultaat zijn dan heel veel van die andere dingen. Wat ik eigenlijk hoop en wil,
dat is dat het belang dat aan een goede procesmanager wordt gehecht, veel evidenter wordt in de
wereld van opdrachtgevers, van vakmensen, van publicisten. Wat betekent het in de verschuiving van
zijn rol? Hoe langer ik in dit vak werk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat het succes van goede
proces- en projectmanagers niet zit op de inhoudelijke kennis van het vakgebied, maar dat dat vooral
zit op houding en gedrag. Procesmanager op het gebied van gebiedsontwikkeling is misschien wel een
van de allermoeilijkste, maar ook een van de meest uitdagende en prikkelende rol of functie die er te
vinden is in ons werkveld. Interessanter dan onderzoekers, interessanter dan beleidsmensen.” –
respondent H
Buiten collectieve opmerkingen omtrent het omgaan met veranderende kapitaal- en
kasstromen en energievraagstukken met toekomstwaarde, viel er een opsomming van
toekomstige aangelegenheden voor de procesmanager op papier te zetten. Er wordt
bijvoorbeeld gepleit voor meer kennis- en ervaringuitwisseling tussen procesmanagers,
mede vanwege het actief zijn in verschillende fasen van het proces. Ook wordt er voor de
procesmanager belang gehecht aan het hebben van een kwaliteitsgeweten, waar een beroep
op moet worden gedaan in een zo onafhankelijk mogelijke rol. De grotere positionering
midden in het maatschappelijk krachtenveld correspondeert met de groeiende belangstelling
voor burgerparticipatie in gebiedsontwikkelingen.
Om als procesmanager gerichter te kunnen werken, worden kortere lijnen met de ambtelijke
opdrachtgever voorgesteld. Dat netwerkmanagement steeds meer gevoel en
(omgevings)sensitiviteit vereist, hangt onder andere samen met het vinden van antwoorden
op complexere regelgeving. Tevens strookt het, net als al die andere commentaren, met het
laatste citaat: de (toekomstige) rol van procesmanager is niet iets dat dusdanig nadrukkelijk
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van belang lijkt, dat iedereen die in dezelfde mate waardeert. Daarom valt er voor de
toekomstige professie van procesmanager nog veel winst te boeken.

§ 6.5 Conclusie: de rol van de procesmanager is veelomvattend
Deze conclusie is summier en gebaseerd op de kwalitatieve onderzoeksresultaten die in deze
praktijkanalyse uiteengezet zijn. De verbinding tussen de theoretische wetenswaardigheden
uit de literatuurstudie met de situatie in de praktijk heeft geresulteerd in een ontleding van
het onderwerp. Niet altijd bleken theoretische veronderstellingen volledig te corresponderen
met ervaringen uit de praktijk en moesten andere in een bredere context geplaatst worden.
De rol van de procesmanager in het gebiedsontwikkelingsproces is dynamisch, niet
eenduidig en daarmee veelomvattend. Hij is een voortgangsbewaker, maar ook een regisseur
of de smeerolie bij (stroeve) onderhandelingen. Tevens organiseert hij de voorwaarden
waaronder ruimtelijke kwaliteitsresultaten geboekt kunnen worden.
In het volgende, afsluitende hoofdstuk wordt de rol van de procesmanager bij een vloeiend
verloop van een gebiedsontwikkelingsproces en bij het bereiken van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit aan de hand van de beantwoording van de probleemstelling en onderzoeksvragen
in een omvangrijker en tevens veelzijdiger perspectief geplaatst. Mede met behulp van de
vorige paragraaf over de toekomstige rol van de procesmanager in het
gebiedsontwikkelingsproces (met het verloop van het proces en de te bereiken ruimtelijke
kwaliteit in het achterhoofd), zal deze rol nu in een bredere context geplaatst kunnen
worden.

95

96

- Hoofdstuk 7 Conclusie Door de verwerving van de theoretische kennis en de verrichting van de praktijkanalyse is
het nu mogelijk achtereenvolgens de onderzoeksvragen en de volgende probleemstelling te
beantwoorden:
In hoeverre speelt de procesmanager een rol bij een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces en op wat voor wijze draagt hij daarin bij aan het bereiken van de
gewenste ruimtelijke kwaliteit?
De doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de gedragingen en
rolopvatting van de procesmanager in een gebiedsontwikkelingsproces en in de zienswijze
van de procesmanager op het streven naar ruimtelijke kwaliteit.

§ 7.1 Beantwoording onderzoeksvragen en probleemstelling
Onderzoeksvraag 1 en in mindere mate vraag 3 zijn inmiddels met behulp van het
literatuuronderzoek te beantwoorden. De vragen 2, 4 en 5 kunnen vooral beantwoord
worden met de kennisbagage van de praktijkanalyse erbij.
1) Wat houden de termen ‘gebiedsontwikkeling’, ‘procesmanagement’ en de ‘procesmanager’
in?
De hoofdstukken 3 en 4 verschaffen kennis over deze drie samenhangende
begripsbepalingen. Vanwege de behoefte aan een helder beeld van het onderzoek werden de
termen uit deze onderzoeksvraag als eerste onderzocht.
Gebiedsontwikkeling is een middel om in een netwerk van (belanghebbende) actoren
procesmatig tot ruimtelijke ontwikkeling te komen en daarmee de gewenste ruimtelijke
kwaliteit in een gebied te realiseren. Het is een complexe aangelegenheid omdat het
mensenwerk is.
Niet zozeer de inhoud, maar het proces staat centraal bij gebiedsontwikkeling, zonder
minder waarde aan de inhoudelijke kant van de ontwikkeling te hechten. De uitkomst van
het proces staat van tevoren niet volledig vast en is aan veranderingen onderhevig. Met
behulp van procesmanagement wordt de hele gang van initiatief naar realisatie begeleid en
uitgevoerd. De procesmanager is de uitvoerende instantie van het procesmanagement. Hij is
de vormgever van het proces en het middelpunt van onderzoek.
Gebiedsontwikkeling is een aanduiding voor een heel uitgebreid spectrum van betekenissen
met betrekking tot houding, gedrag, instrumenten, etc. in de huidige manier van denken in
de Nederlandse ruimtelijke ordening: een cultuuromslag, een mentaliteit.
2) Wat is de rol van de procesmanager in het proces?
De rol van de procesmanager is een wezenlijke component in het
gebiedsontwikkelingsproces. Hij is een allrounder, een masseur, een bruggenbouwer, de
persoon die het overzicht kan bewaren en de spin in het web is.
Theoretisch bezien klinkt dat logisch, in de praktijk blijkt ieder proces zijn eigen
behandeling te vragen. Een consistente rolbeschrijving is daarom moeilijk te verwoorden.
De rol heeft namelijk een zeer divers en gedifferentieerd karakter en vereist uiteenlopende
specifieke (menselijke) vaardigheden, competenties en persoonlijke eigenschappen in
verschillende fasen van het proces.
In theorie is de procesmanager onafhankelijk, maar in zekere zin ook afhankelijk. Dat bleek
wel uit de praktijkanalyse. Vaak bestaan er meerdere opdrachtgevers in een bovenliggende

97

organisatie en dit heeft zijn weerslag op de te spelen rol. Vaak heeft de procesmanager in de
aanloop naar samenwerking ook al een samenstellende of adviserende rol. De procesmanager
zal in moeten spelen op de manier hoe partijen met elkaar omgaan in een bepaalde
samenwerking.
Men verwacht van de procesmanager dat hij geen partijen uitsluit en dat hij burgers op een
juiste wijze in het proces laat participeren. Hij dient de randvoorwaarden te formuleren
waarbinnen dit kan. Mede met behulp van deze kennisbron gaat de procesmanager in de
praktijk op zoek naar unieke gebiedskwaliteiten. Met gebruikmaking van zijn
omgevingssensitiviteit zal hij op zoek moeten gaan naar ruimtelijke kwaliteitsdoelen. Hij
moet gedurende een proces kansen blijven benutten en openstaan voor de participatie van
nieuwe partijen.
Verder is het wenselijk dat hij zijn houding en gedrag aanpast aan partijen met een belang
en aan partijen met alleen kennisinbreng. Met houding en gedrag zijn twee aspecten
genoemd waar het eigenlijk in de praktijk allemaal om draait. Zonder een flinke bagage
vaardigheden, competenties en persoonskenmerken kan de procesmanager in de praktijk niet
de beoogde smeerolie en masseur van een project zijn. De menselijke component van de rol
is onontbeerlijk.
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de rol van de procesmanager gebleken.
Hij wordt geacht een nauwlettend onderscheid te maken in beheersbare en onbeheersbare
risico’s en deze zo vroeg mogelijk in het proces in kaart te brengen. Onbeheersbare risico’s
schaden de voortgang, financiën en kwaliteit van een gebiedsontwikkeling, daar moet de
procesmanager in de praktijk mee om kunnen gaan door oplossingsgericht te handelen. De
procesmanager doet er goed aan heel systematisch te werk te gaan en zijn adaptief
vermogen en inventiviteit in ruime mate aan te wenden om de risico’s, waar mogelijk, te
beheersen.
Zeker ten aanzien van de huidige kredietcrisis zullen procesmanagers naar inventieve
oplossingen moeten zoeken. De kredietcrisis beïnvloedt de vastgoedmarkt.
Nieuwbouwprojecten stagneren bijna overal in Nederland. In deze situatie is het des te meer
van belang een unieke ruimtelijke kwaliteit te realiseren en daarbij heel goed in te spelen op
hetgeen de markt wil en aankan.
In de praktijk blijkt het bewaken van de lange termijn van gebiedsontwikkeling dé taak voor
de procesmanager om uiteindelijk een gewenst eindresultaat te kunnen bereiken. Daarmee is
het ook de rol van de procesmanager om in iedere fase van gebiedsontwikkeling ruimtelijke
kwaliteit als eindresultaat voor ogen te blijven houden.
Ten aanzien van zijn streven naar het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit doet de
procesmanager er in de praktijk goed aan in het beginstadium gezamenlijk met de betrokken
partijen een duidelijke definiëring van het begrip ruimtelijke kwaliteit te formuleren. Hij
moet de actoren in het proces inspireren en daarin mensen trachten los te maken uit hun
geijkte gedachtepatroon.
3) Welke factoren zijn van invloed op de rol van de procesmanager?
De praktische bevindingen kwamen sterk overeen met de uit de theorie opgedane kennis
over de factoren die van invloed zijn op de rol van de procesmanager.
Interne en externe risico’s van een gebiedsontwikkeling blijken van grote invloed te zijn op
de manier waarop de procesmanager in de praktijk zijn werk kan doen. Een procesmanager
moet namelijk continu om kunnen gaan met veranderende nieuwe omstandigheden.
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De fase van het proces (initiatief, haalbaarheid, realisatie) waarin de procesmanager actief is,
is eveneens van invloed op de rolinvulling. Iedere fase legt weer andere accenten.
Er worden nu enkele factoren uitgelicht omdat deze in de praktijk op een afwijkende manier
invulling krijgen.
Het soort opdrachtgeverschap bepaalt een afhankelijke/onafhankelijke opstelling van de
procesmanager ten opzichte van de andere partijen in het proces. Uit de interviews bleek
echter dat de samenwerkingsconstructie daar niet zozeer van belang voor is, grondposities
zijn des te bepalender.
Vooral door de huidige kredietcrisis is ook de financiële haalbaarheid van een
gebiedsontwikkeling van invloed op de rol van de procesmanager, zonder dat overigens een
volledige financiële afdekking in het begin al vereist hoeft te zijn. Financiële speelruimte
dient in de praktijk dus zo helder mogelijk voor de procesmanager te zijn.
Tot slot kunnen nog enkele factoren, benadrukt in de interviews, worden genoemd die een
positief effect op de rolinvulling van de procesmanager kunnen genereren: mandaat van het
bestuur en daarmee vrijheid van handelen, het kunnen inrichten van de eigen
projectorganisatie (organiserende capaciteiten aanboren), een hoge kwaliteit van het
projectteam (met een goede projectassistent) en een duidelijke opdrachtformulering.
4) Hoe oefent de procesmanager invloed uit op een vloeiend verloop van een
gebiedsontwikkelingsproces?
Zowel in theorie als in de praktijk heeft de procesmanager een rol ten aanzien van de
elementen van een vloeiend gebiedsontwikkelingsproces: hij gaat doelzoekend te werk,
creëert een urgent gevoel ten aanzien van de gebiedsontwikkeling en daarmee draagvlak,
doet vertrouwen ontstaan tussen partijen, zoekt naar een gemeenschappelijk belang,
formuleert een gezamenlijke kwaliteitsambitie, houdt specifieke sterktes van actoren
gedurende het proces in de gaten en probeert een en ander te doen binnen een bepaald(e)
tijdsplanning en kostenbudget.
Meningen en ideeën van alle partijen moeten vanaf het beginstadium serieus genomen
worden. Dat houdt in dat het gehele speelveld grondig geanalyseerd dient te worden. Uit de
interviews kwam naar voren dat de procesmanager er goed aan doet aan alle partijen het
maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling over te brengen. Als daarin de belangen
van alle afzonderlijke partijen zijn verweven, ontstaat er sneller commitment van alle
partijen aan het proces.
In theorie worden verantwoordelijkheden tussen deelnemende actoren gescheiden en
verdeeld. Dit gebeurt in de praktijk tot op zekere hoogte, want gebiedsontwikkeling kent
een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel volgens de geïnterviewde
procesmanagers. Zo komt betrokkenheid tot stand. Verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn overigens vaak niet eens te scheiden.
Burgers laten participeren kan het vloeiende verloop van het proces soms ten goede komen,
zo bleek uit de interviews. Specifieke kennisinbreng is gewenst, maar burgerparticipatie kan
ook tot lange bezwaarprocedures leiden.
Hoewel de procesmanager op veel terreinen invloed uitoefent op een zo vloeiend mogelijk
verloop van een proces, zet hij de boel in de praktijk toch geregeld op scherp met als gevolg
dat het proces kortstondig wat minder vloeiend verloopt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig,
dit is het echter niet. Later in het proces kunnen daar immers de vruchten van geplukt
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worden. Eigenlijk is ieder gebiedsontwikkelingsproces per definitie niet vloeiend. Dat vormt
volgens de geïnterviewden geen probleem. De procesmanager heeft de taak het proces op
niet voor te schrijven momenten vloeiend, dan wel minder vloeiend te maken.
Alles dient in het werk gesteld te worden om een goed eindresultaat van de
gebiedsontwikkeling te bewerkstelligen, dat door alle partijen in meer of mindere mate
aanvaard zal worden. Dat is waar het uiteindelijk om draait. Uit de interviews kwam
nadrukkelijk naar voren dat het (vloeiende) verloop van het proces geen doel op zich is, maar
een middel om tot een goed eindresultaat te komen.
Als laatste element van het procesverloop komt het procesontwerp aan bod. De
procesmanagers vinden dit van belang, maar gaven tevens aan dit alleen op hoofdlijnen op te
stellen. In theorie wordt er vaak te abstract geredeneerd over hoe dat er uit zou moeten zien.
In de praktijk doet iedere procesmanager het op zijn eigen manier. Door de grote dynamiek
in processen is het hooguit een spoorboekje dat naar eigen inzicht tussentijds wordt
aangepast. Het procesontwerp bevordert in de praktijk overigens wel het ontstaan van
gemeenschappelijk commitment. Bovendien werkt het verhelderend voor het beeld van de
bestuurlijke opdrachtgever van het te doorlopen proces.
5) Hoeveel invloed heeft de procesmanager op het bereiken van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit?
De wetenswaardigheden met betrekking tot deze onderzoeksvraag zijn volledig gebaseerd
op de praktische bevindingen.
De bijdrage van de procesmanager aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit
zit hem niet zozeer in een inhoudelijk aspect, maar in het verloop van het proces. Hij
inspireert alle belanghebbende partijen hun steentje bij te dragen aan het tot stand komen
van gebiedseigen kwaliteiten. De procesmanager schept in elk praktijkgeval de juiste
voorwaarden binnen een netwerk van partijen om door middel van een doelzoekend proces
kennis en kunde ten aanzien van kwaliteit te vinden, organiseren en verenigen.
De combinatie van duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit bleek in de
theorie nog niet altijd duidelijk aanwezig. De geïnterviewde procesmanagers gaven echter
aan dat ze op verschillende wijzen deze combinatie in de praktijk trachten te concretiseren.
Ruimtelijke kwaliteit betreft overigens niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm, of de
waarborging van de toekomstige belangen van een gebied. Kwaliteit kan ook tot uiting
komen in het maken van een goed programmatisch concept. Dat is volgens de
geïnterviewden ook een taak van de procesmanager.
In ieder geval is het ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid van belang
gebleken uit de interviews dat het juiste krachtenveld door de procesmanager gecoördineerd
dient te worden, waarin partijen zich geïnspireerd voelen om geijkte gedachtepatronen met
betrekking tot kwaliteit te verlaten. Samenhangend kwam uit praktijksituaties naar voren
dat een vruchtbare samenwerking in gebiedsontwikkelingsprocessen de basis voor kwaliteit
is en dat de procesmanager daar een rol in speelt. Zeker vanwege de toenemende aandacht
voor integraliteit en multifunctionaliteit binnen gebiedsontwikkelingen schuiven tijdens het
proces partijen van allerlei aard aan tafel, die uiteindelijk toch gezamenlijke kwaliteitsdoelen
na willen/moeten streven.
Als er geen concessies aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit gedaan hoeven te worden,
doordat een gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld binnen het tijdbudget en de kostenraming
blijft, kan men stellen dat een vloeiend procesverloop de ruimtelijke kwaliteit positief
beïnvloedt. Ook als de partijen op een ‘prettige’ wijze met elkaar samenwerken, kunnen naar
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de mening van de geïnterviewden de voorwaarden geschapen worden voor fundamentele
gezamenlijke beslissingen en zienswijzen ten aanzien van de te bereiken ruimtelijke
kwaliteit. Dit betekent echter niet dat een minder vloeiend procesverloop uiteindelijk geen
ruimtelijke kwaliteit kan opleveren.
Één ding is zeker in de praktijk: de procesmanager werkt naar een gewenst eindresultaat,
dat belangrijker is dan het proces. Hij kan hiermee getypeerd worden als de
kwaliteitsbewaker die in de praktijk zowel de ontwikkelingen op de korte als op de lange
termijn stuurt. De omgang met de lange termijn van gebiedsontwikkeling vereist van de
procesmanager te allen tijde een breed en open gezichtsveld naar partijen die een
inhoudelijke kwaliteitsbijdrage aan het proces kunnen leveren. Dat ook hier weer vele
vaardigheden en competenties voor benodigd zijn als procesmanager, staat buiten kijf
volgens de geïnterviewden.
Beantwoording probleemstelling
Na de vervlechting van het theoretische met het praktische onderzoek kan met zekerheid
gesteld worden dat de procesmanager een wezenlijke rol speelt bij het (vloeiende) verloop
van het gebiedsontwikkelingsproces en dat hij daarin een fundamentele bijdrage kan leveren
aan het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
De procesmanager in gebiedsontwikkelingsprocessen is echt een nieuwe strateeg.
Gebiedsontwikkeling vereist namelijk een nieuw soort manager. Niet een projectmanager
die voornamelijk op geld, organisatie en tijd stuurt, maar een procesmanager die capabel is
om tezamen met alle betrokken actoren het proces met goed gevolg te doorlopen.
Zijn rol krijgt steeds meer betekenis. Iedere procesmanager heeft zijn eigen werkwijze en
routines, waardoor zijn rol niet eenduidig te beschrijven is. Er komen echter steeds meer
‘zekerheden’ ten aanzien van zijn rolinvulling aan het licht. Houding en gedrag (de
menselijke eigenschappen) van de procesmanager zijn van eminent belang om het
procesverloop gunstig te beïnvloeden.
Het proces is voor procesmanagers een middel om tot een kwalitatief hoogwaardig
eindresultaat te komen. In het proces doen ze er alles aan omstandigheden te scheppen
waarin de deelnemende partijen kunnen bijdragen aan dat inhoudelijke eindresultaat. In de
praktijk blijkt de bewustwording van het diverse karakter van kwaliteit door te dringen in
de wijze waarop ruimtelijke processen vandaag de dag gemanaged worden. Een
kwaliteitsgeweten is daarbij onmisbaar voor de procesmanager.
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- Slotbeschouwing Opvallend is het feit dat er in de literatuur stapels boekwerken te vinden zijn over het
instrumentarium van gebiedsontwikkeling, er veel vakliteratuur over PPS-constructies valt
te achterhalen, maar dat er daarentegen weinig te lezen valt over die precieze rol van de
procesmanager. Vaak gaat het over zijn benodigde vaardigheden, maar niet over de rol die
hij speelt. De menselijke component van zijn rol in combinatie met het meervoudige en
dynamische karakter van gebiedsontwikkelingsprocessen zorgt er ook voor dat het lastig is
een eenduidige rolbeschrijving te formuleren.
De veelzijdigheid van de toekomstige rolinvulling van de procesmanager laat in ieder geval
niets te wensen over, zeker met het oog op de uiteenlopende, hoogwaardige (integrale)
kwaliteitseisen die aan toekomstige gebiedsontwikkelingen gesteld worden. Met wat zeer
recente (september jl.) schriftelijk en mondeling verkregen informatie zal ik mijn onderzoek
nog even kort beschouwen in het licht van de toekomst.
Op de Spiegeldag Gebiedsontwikkeling (2009) typeerde professor Teisman
gebiedsontwikkeling als een breed, multidisciplinair vraagstuk: het verbinden van acties,
denkvermogen en hoogwaardige reflecties en integratie in termen van schalen en functies.
Gebiedsontwikkeling is een kennisintensieve onderneming, die de wetenschap nodig heeft.
Kennis is volgens Teisman wel aanwezig, maar zoekt zijn weg nog naar doorwerking. Er
moet oprecht geïnvesteerd worden in het samenvoegen van een veelheid aan
wetenschappelijke en impliciete kennis tot benutte kennis. “Het lastige en uitdagende is nu
dat geen van de bestaande partijen – gemeenten, provincies, departementen, private partijen,
advieswereld en kennisinstellingen – op eigen kracht in staat is om deze integratie te
realiseren” (Van Luin e.a., 2009, p.137). In gebiedsontwikkelingen zijn nieuwe
samenwerkingsmodellen welkom. De procesmanager is mijns inziens onderdeel van de
formatie van beoogde samenwerkingsmodellen. Hij zal in gebiedsontwikkelingsprocessen
steeds vaker de instantie zijn die partijen en functies zal moeten samenstellen, adviseren,
binden en sturen, onder andere met behulp van kennis uit de wetenschap.
Praktijkbeschouwingen kunnen daarbij helpen, ze zijn van waarde voor toekomstige
gebiedsontwikkelingen. Kritisch reflecteren op en werken aan de modernisering van het
ruimtelijk domein is essentieel. Voor toekomstige gebiedsontwikkelingen “dient de nadruk
te liggen op het intensief combineren van project- en programmatisch handelen,
competentieontwikkeling bij alle betrokken partijen en hoogwaardige reflectie waardoor
kennis optimaal wordt benut en tegelijkertijd ook wordt getest. Nu nog vinden alle projecten procesmanagers hun eigen aanpak uit” (Van Luin e.a., 2009, p.140).
Het onderzoeksterrein van procesmanagement bij gebiedsontwikkeling is gebaat bij ieder
onderzoek, dat vandaag de dag uitgevoerd wordt. Zonder mijn onderzoek belangrijker te
maken dan het is, denk ik dat het een bijdrage levert aan die hoogwaardige reflectie,
waardoor de kennis over de rol, die de procesmanager in het gebiedsontwikkelingsproces
speelt, kan toenemen.
Het onderzoek heeft mijn interesse in het procesmanagement bij gebiedsontwikkelingen
sterk vergroot en het heeft tevens een vormende waarde gehad. De procesmanager,
gebiedsontwikkeling en het streven naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit, zijn in mijn
gedachten nu onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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- Bijlage 1 Ruimtelijke beleidsopgaven Werken
De economie is gebaat bij ruimtelijk beleid. Door de mondialisering van de economie, en
daarmee samenhangend de opkomst van de netwerkeconomie, zijn economische opgaven
complexer geworden. Mede door de afgenomen plaatsgebondenheid van de economie, wordt
het steeds lastiger eenduidige ruimtelijke recepten af te leiden. In concrete gebiedsprojecten
is men dan ook zoekende naar een eigen en duurzame ruimtelijk-economische succesformule
(van Rooy e.a., 2006, p.17).
Wonen
Het volkshuisvestingsbeleid van de Rijksoverheid heeft de groei van steden en dorpen lange
tijd beïnvloed en gevormd. Evenwicht zoeken tussen spreiding en bundeling was de opgave
uit de verstedelijkingsvisie. Toenemende groene woonwensen en daarmee de vraag naar
landelijk wonen zijn de kenmerken van het losse spreidingspatroon van de huidige
woonmarkt (van Rooy e.a., 2006, p.18).
Verkeer
De mobiliteitsopgaven van vandaag de dag zijn niet nieuw. Al veertig jaar geleden zijn er
(realistische) prognoses gedaan over de huidige intensiteit van het verkeer in Nederland.
“Nu de Rijksoverheid minder strenge bundelingsdoelen hanteert, worden besluiten over
gewenste verstedelijkingsstrategieën, dichtheden en bereikbaarheid per auto en openbaar
vervoer meer en meer op gebiedsniveau genomen”. Dit gebiedsniveau vereist een
toenemende roep om een werkelijke integratie van ruimtelijke en infrastructurele
planvorming en uitvoering (van Rooy e.a., 2006, p.19).
Recreatie, natuur, landschap
Bescherming van gemeenschappelijke waarden als natuur en milieu, openbare ruimte en
cultuurhistorie is al sinds mensenheugenis een taak voor de ruimtelijke ordening. Tot zo’n
drie decennia geleden voerde de Rijksoverheid een weloverwogen recreatiebeleid. Vandaag
de dag hebben toerisme en recreatie primair een economische functie. Door middel van het
ontwikkelen van recreatie en toerisme kunnen de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied als
kansen benut worden om het betreffende gebied te beschermen en de ruimtelijke kwaliteit te
vergroten (van Rooy e.a., 2006, p.19).
Stad en land
Uit de beschrijving van de vorige vier categorieën blijkt dus dat het evenwicht tussen rood
en groen bij lange na niet meer stabiel is. De stedelijke druk is almaar toegenomen, de
agrarische sector is achteruit gegaan en de toegenomen mobiliteit heeft de grens tussen stad
en land vervaagd. In gebiedsontwikkelingen wordt er steeds gestreefd naar het bereiken van
hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en het voorkomen van negatieve gevolgen zoals
landschapsverrommeling en voorzieningenverdunning (van Rooy e.a., 2006, p.20).
Water
In Nederland valt er een omslag te constateren in de wijze waarop men water managed. De
strijd tegen water heeft plaats gemaakt voor een harmonieus bestaan met het leven dat we
leven. Dit is zeker geen overgave aan het water, maar een nieuwe vruchtbare benadering
(Needham, 2007, p.28) De wateropgave voor ons land heeft meer dan ooit aan belangrijkheid
gewonnen.
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- Bijlage 2 Verschillen tussen lijn-, project- en
procesmanagement Figuur 1 Aanduiding van verschillen tussen lijn-, project- en procesmanagement

Bron: Teisman, 2001, p.47
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- Bijlage 3 De kernelementen van het procesontwerp met
ontwerpprincipes Figuur 2 De kernelementen van het procesontwerp met ontwerpprincipes

Bron: de Bruijn e.a., 2002, p.56
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- Bijlage 4 De totstandkoming van de samenwerking en de
inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling Figuur 3 De totstandkoming van de samenwerking en de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling

Bron: Wolting, 2006, p.151
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- Bijlage 5 Interview Het diepte-interview kent een standaard begin met betrekking tot gegevens van de
respondent en de interviewvragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
- de rol van de procesmanager;
- een vloeiend verloop van het gebiedsontwikkelingsproces;
- het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Dit omwille van de overzichtelijkheid voor zowel de interviewer als de respondent.
Datum:
Naam:
Bedrijf:
Functie:
Aantal jaren werkervaring:
Publieke of private achtergrond:
Genoten opleiding:

Interviewvragen
De rol van de procesmanager
Neemt u als procesmanager veelal een afhankelijke of onafhankelijke positie ten opzichte van
de andere partijen in?
In hoeverre is het type samenwerking in de gebiedsontwikkeling (publiek-publiek of publiekprivaat) van invloed op uw rolinvulling?
Welke aspecten van de inhoudelijke uitwerking van gebiedsontwikkeling (zoals financial
engineering en interne en externe risico’s) hebben een positieve/negatieve invloed op uw
rolinvulling?
Welke kennis en competenties zijn vereist om de rol van procesmanager goed te kunnen
vervullen en wat wordt / welke worden door u als de belangrijkste ervaren?
In hoeverre beschouwt u het streven naar de gewenste ruimtelijke kwaliteit in een gebied als
een onderdeel van uw rol? Waar uit zich dit in?
Het verloop van het gebiedsontwikkelingsproces
In welke fase van een gebiedsontwikkelingsproces starten de werkzaamheden voor u als
procesmanager en hoe gaat dit in zijn werk?
Streeft u vanaf het begin al duidelijke (ruimtelijke kwaliteits)doelen na, of vormen deze zich
gedurende het proces?
Op welke wijze creëert u draagvlak, schept u vertrouwen tussen partijen en overbrugt u
belangentegenstellingen (gemeenschappelijk belang)?
De scheiding van verantwoordelijkheden tussen partijen wordt in de literatuur nogal als
belangrijk getypeerd voor een vloeiend proces. Wat zijn uw gedachten hieromtrent?
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Hoe blijft u gedurende het proces de specifieke sterktes (kennis en informatie) van
deelnemende actoren benutten?
Hoe belangrijk is het procesontwerp (openheid, bescherming kernwaarden, voortgang en
inhoud) voor een vloeiend verloop van het proces en het bereiken van ruimtelijke kwaliteit?
Wat voor omstandigheden zijn vereist om de procesmanager zo goed mogelijk te kunnen
laten functioneren in het proces? Op wat voor wijze zoekt u dergelijke omstandigheden op?
Het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit
Hoe belangrijk is een vloeiend verloop van het proces voor het bereiken van de gewenste
ruimtelijke kwaliteit?
Op wat voor soort ruimtelijke kwaliteit kunt u de meeste invloed uitoefenen:
toekomstwaarde, gebruikswaarde of belevingswaarde?
Welke belangen wegen in een gebiedsontwikkeling vaak het zwaarst: economische,
ecologische, sociale of culturele? Hoe gaat u daarmee om?
Hoe ziet u de toekomstige rol van de procesmanager in gebiedsontwikkelingsprocessen (met
het streven naar ruimtelijke kwaliteit in het achterhoofd)?
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- Bijlage 6 Gegevens van de respondenten Respondent A
Naam: Drs. Gertjan van der Hoeven
Datum interview: 28-08-2009
Bedrijf: APPM Management consultants
Functie: Proces- en projectmanager
Aantal jaren werkervaring: totaal 15, als procesmanager zo’n 7
Publieke of private achtergrond: Privaat
Genoten opleiding: fysische geografie, Universiteit Utrecht
Respondent B
Naam: Ir. Frank van Vliet
Datum interview: 01-09-2009
Bedrijf: APPM Management consultants
Functie: Procesmanager
Aantal jaren werkervaring: totaal 15, als procesmanager zo’n 10
Publieke of private achtergrond: Privaat
Genoten opleiding: Civiele techniek, TU Delft
Respondent C
Naam: Ir. Bert Klarus
Datum interview: 04-09-2009
Bedrijf: Movares
Functie: Proces- en projectmanager (programmadirecteur Bleizo)
Aantal jaren werkervaring: totaal ruim 20, als procesmanager zo’n 4/5
Publieke of private achtergrond: Privaat
Genoten opleiding: bouwkunde (afdeling stedenbouw), TU (TH) Delft
Respondent D
Naam: Ir. Richard Koekoek
Datum interview: 08-09-2009
Bedrijf: Aestate processmanagement & consultancy
Functie: Procesmanager / adviseur
Aantal jaren werkervaring: 7, waarvan 3,5 jaar in procesmanagement
Publieke of private achtergrond: privaat
Genoten opleiding: Stedenbouw, TU Delft
Respondent E
Naam: Bram Brouwer MSc
Datum interview: 11-09-2009
Bedrijf: Berenschot
Functie: Consultant procesmanagement/gebiedsontwikkeling
Aantal jaren werkervaring: 3
Publieke of private achtergrond: privaat
Genoten opleiding: Planologie, Universiteit Utrecht & Bestuurskunde, Erasmus Universiteit
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Respondent F
Naam: Drs. Sybold Herder
Datum interview: 14-09-2009
Bedrijf: Stichting Ruimtelijk Management
Functie: Proces- en projectmanager
Aantal jaren werkervaring: 11
Publieke of private achtergrond: privaat
Genoten opleiding: Ruimtelijke economie, Erasmus Universiteit
Respondent G
Naam: ir. Martin Krijgsman mba
Datum interview: 16-09-2009
Bedrijf: De Planfabriek
Functie: Directeur, Proces- en projectmanager
Aantal jaren werkervaring: 15
Publieke of private achtergrond: 5 jaar publiek en 10 jaar privaat
Genoten opleiding: Stedenbouw, TU Delft en Business Administration, HES Amsterdam
Respondent H
Naam: drs. ing. Nanne Zwiep
Datum interview: 18-09-2009
Bedrijf: Omniplan
Functie: Directeur, procesmanager
Aantal jaren werkervaring: 20
Publieke of private achtergrond: privaat
Genoten opleiding: RO en Planologie, HTS, Planologie aan de Universiteit van Amsterdam
en Makelaardij bij Som.
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- Bijlage 7 De vaardigheden van de procesmanager Figuur 4 De vaardigheden van een procesmanager

- omgevingssensitiviteit
- makkelijk kunnen
- overtuigingskracht
presenteren
- organiserend vermogen
- makkelijk
- oplossingsvermogen
contacten
- onderhandelingsvermogen
kunnen leggen
- aanpassingsvermogen
- je netwerk op een
- doorzettingsvermogen
op een goede
- inlevingsvermogen
manier (kunnen)
gebruiken
- de taart groter
kunnen maken
- breder kunnen
nadenken dan
alleen het
projectplan
- verbinding
kunnen maken
tussen alle elementen in ‘t plan
Bron: Eigen bewerking, 2009
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- integriteit
- flair
- creativiteit
- inventiviteit
- standvastigheid
- transparantie
- ‘verleiden’ en
meenemen van
mensen
- een politiekbestuurlijke
voelspriet

- goed kunnen
luisteren naar
wat en hoe iemand
iets zegt
- niet de eigen wil
willen doordrijven
- ruimte kunnen
geven aan anderen
- vertrouwen hebben
in mensen
- met iedereen
kunnen en willen
praten
- met gezag kunnen
spreken
- knopen durven
hakken

