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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van een leerzame, maar ook stressvolle periode. Voor de masteropleiding 

bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik deze scriptie geschreven over het 

sturen van complexiteit in een netwerk van actoren met eigen perspectieven, belangen en wensen. 
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periode een stevige uitdaging geboden. Het heeft me moeizame tijden gegeven. Daartegenover 

staat dat de opleiding me de kans geboden heeft me te ontwikkelen als student en als persoon, mijn 

horizon verbreed heeft en me een waardevolle ervaring geboden heeft. 

De afgelopen periode was dus zwaar maar leerzaam. Hier heb ik (helaas) zo nu en dan wat sturing in 

nodig gehad. Ik wil deze plek in mijn scriptie daarom benutten om mijn scriptiebegeleider, Arwin 

van Buuren, van harte te bedanken voor zijn tijd, steun en input. Daarnaast wil ik de kans niet laten 

liggen om allereerst Eline te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. Ook mijn broer en moeder 

mogen hier niet ontbreken. Bedankt! 

Als laatste wil ik u veel leesplezier wensen. 

Koen Swanenburg 
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Samenvatting 
Dit onderzoek spitst zich toe op een van de grootste bouwprojecten in de rijke geschiedenis van 

Rotterdam: de herstructurering van het Rotterdamse stationsgebied. Betrokkenen noemen het 

project als “werken op een postzegel,” zoveel werkzaamheden met evenzoveel actoren waren actief 

op een klein gebied. Het project omhelst zes verschillende deelprojecten, waarvan de bekendste de 

stationshal zelf is. De andere projecten zijn het nieuwe metrostation, de ondergrondse 

fietsenstalling, de Weenatunnel, de parkeergarage onder het Kruisplein en natuurlijk de 

buitenruimte. Dit onderzoek spitst zich met name toe op de ondergrondse bouwwerken, kabels en 

leidingen. Door het grote aantal bouwwerken met verschillende eigenaren en exploitanten, de 

kleine ruimte en geld- en tijdsdruk is de planning van het proces als zeer dynamisch en complex te 

beschouwen. Juist deze complexiteit in de besluitvorming is onderwerp van dit onderzoek.  

Om met deze complexiteit om te kunnen gaan, is een passende strategie van groot belang. Om een 

strategie passend te maken, moet met vele factoren rekening gehouden worden. Een goede 

samenwerking tussen de actoren is noodzakelijk om het project succesvol af te ronden. Daarom 

moet enerzijds actoren de mogelijkheid geboden worden om samen te kunnen werken. Anderzijds 

moeten actoren bereidheid hebben om samen te werken. De bereidheid van een actor om samen te 

werken is afhankelijk van zijn of haar perspectief op de complexe omgeving. In hoeverre omarmt de 

actor deze complexiteit en in hoeverre ziet de actor de noodzaak tot samenwerking hierin? Als 

opdrachtgever van het project is de gemeente Rotterdam hier uiteindelijk verantwoordelijk voor. In 

dit onderzoek wordt bekeken hoe de gemeente kan sturen op de bereidheid van de actoren om 

samen te werken en hoe de gemeente randvoorwaarden, of condities, kan scheppen voor een goede 

samenwerking.  

Om te onderzoeken hoe de gemeente afstemming tracht te bewerkstelligen, is het allereerst 

belangrijk om de bereidheid tot samenwerking van de actoren te onderzoeken. Dit gebeurt aan de 

hand van de perspectieven op complexiteit die de actoren hanteren. Hierbij is een tweedeling te 

maken tussen ordezoekende en complexiteitserkennende actoren. Ordezoekende actoren zullen 

meer gericht zijn op een eigen organisatie en minder op samenwerking, terwijl 

complexiteitserkennende actoren permanente samenwerking zoeken en over hun eigen 

organisatiegrenzen heen denken. Naast de perspectieven, moet de gemeente inspelen op de 

aanwezigheid van verschillende randvoorwaarden voor een goede samenwerking. Hierbij moet 

gedacht worden aan de aanwezigheid van een gevoel van urgentie tot samenwerking, constructieve 

dialogen, informele netwerken, vertrouwen of samenwerkingsarrangementen. Daarna kan bekeken 

worden welke wijze om tot samenwerking te komen de gemeente hanteert en hiermee inspeelt op 

de perspectieven en condities. Daarna kan men kijken waar verbeterpunten mogelijk zijn. Om te 

achterhalen wat de perspectieven van de actoren zijn, zijn verschillende betrokkenen van de 

leidende actoren geïnterviewd.  

In de empirische analyse zijn verschillende zaken aan het licht gekomen. Allereerst is duidelijk 

geworden dat het domein waar de actor actief is, bepalend is voor het perspectief. Zo zijn actoren 

met een lastige techniek, zoals het waterbedrijf Evides of netbeheerder Stedin, 

complexiteitserkennend. Zij neigen dus eerder naar samenwerking. Daartegenover zijn 

telecombedrijven, die sneller hun leidingen aan kunnen leggen, ordezoekend. Wanneer de condities 

worden bekeken, is duidelijk dat de gemeente niet inspeelt op informele zaken. Het beleid heeft een 

erg formeel karakter, waar alles in contracten vastgelegd wordt.  
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Dit onderzoek toont aan dat actoren verschillende perspectieven op de werkelijkheid hanteren. De 

perspectieven van de actoren geven in grote mate aan wat de bereidheid is om samen te werken. 

Het is van groot belang om dit te erkennen en hierop in te spelen. Elke actor heeft immers zijn eigen 

belangen, percepties en wensen. In dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Rotterdam hier 

zoveel mogelijk op inspeelt, maar zich niet altijd bewust is van de perspectieven van de actoren. Op 

die manier kan een misfit ontstaan tussen het gevoerde beleid van de gemeente en de wensen van 

de actoren. Op die manier zal het beleid niet tot een succesvolle samenwerking leiden. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het merendeel van actoren welk degelijk bereid is tot samenwerking, maar 

tegelijkertijd is niet elke actor tevreden over het proces. Dit betekent dat naast het inspelen op de 

perspectieven van de actoren, ook de mogelijkheid tot samenwerking gecreëerd moet worden. In 

dit onderzoek is daarom ingezoomd op het vormen van condities voor het vormen van een netwerk. 

Door het formele karakter van het beleid van de gemeente, is weinig focus op de zachte kant van 

management, in de vorm van het creëren van informele netwerken, vertrouwen en het gevoel van 

urgentie tot afstemmen. 
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1 Inleiding 
Het gebruik van assets in de ondergrond neemt toe (Deltares: Maring & Blauw, 2014). Daardoor is er 

wereldwijd een groeiende concurrentie op het gebied van ondergrondse ruimte en functies. In de 

context van de toenemende druk op de ondergrond spelen ook andere ontwikkelingen een rol, zoals 

een toenemende verstedelijking, aanhoudende financiële crisis, gevolgen van klimaatverandering 

en schaarser wordende grondstoffen. 

Verschillende partijen, zowel publiek als privaat, zijn betrokken bij het beheer van de ondergrond. 

Het belang van een integrale benadering wordt inmiddels breed onderkend. Het is voor betrokken 

partijen helder dat het voorkomen van aantasting van de ondergrond en haar functies, de 

afstemming met bovengrondse activiteiten en een focus op het optimaal benutten van kansen 

nodig zijn voor een duurzaam toekomstig beheer van de ondergrond (Ibid.). 

De waarde van de asset (zowel fysieke als natuurlijke) in de ondergrond is enorm. Helaas gaat 

waarde verloren door interferenties van functies en schadelijke effecten van ingrepen als gevolg van 

onbekendheid met het ondergrondsysteem. Een aantal partijen die zich al geruime tijd bezighouden 

met ondergrondbeheer hebben buigen zich over de vraag: Kan asset management een manier zijn 

voor (decentrale) overheden om het beheer van de ondergrond te verbeteren in de zin van 

effectiviteit en efficiency? 

Deltares doet onderzoek naar asset management van de ondergrond (vanaf nu: AMO). AMO kan 

een gestructureerde methode bieden, waarmee de kosten, risico’s maar ook waarden van de 

ondergrond en de functies die de ondergrond vervuld op inzichtelijke en gestructureerde wijze in 

kaart gebracht kunnen worden. Zo kunnen onderbouwd beslissingen genomen worden over 

ondergrondbeheer en kan daarover effectief gecommuniceerd worden. Zo worden publieke en 

private investeringen in ondergrondbeheer zo effectief mogelijk ingezet (rendement) en wordt de 

ondergrond zo goed mogelijk beheerd. Ook kunnen de natuurlijke functies die de ondergrond biedt 

worden meegenomen in stedelijke gebieden, waardoor andere investeringen (technische 

oplossingen) worden vermeden. 

Om een integraal asset management van de ondergrond te bewerkstellig, is onder andere nodig om 

te onderzoeken hoe AMO in het huidige systeem uitgevoerd wordt en welke aanpassingen 

eventueel nodig zijn. Dit wordt gedaan binnen de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam is 

geïnteresseerd in het onderzoek over het effectief beheer van ondergrondse assets en werkt (onder 

andere met Deltares) in een community of practice. In dit onderzoek wordt een specifieke casus 

binnen de gemeente geanalyseerd, waarin gekeken wordt naar de invulling van asset management 

van de ondergrond. De gemeente onderstreept het belang van een integrale aanpak, waar deze nu 

nog sectoraal en bij vlagen inefficiënt is. De casus die wordt behandeld in dit onderzoek is de 

vernieuwing van het stationsgebied in Rotterdam. 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Zoals in de inleiding is omschreven, zijn verschillende partijen betrokken bij het beheer van de 

ondergrond: zowel publieke als private partijen nemen deel aan het ondergrondsysteem, elk met 

hun eigen belangen en perspectieven hierop. Dit geeft een dynamisch en complex geheel. De vraag 

in dit onderzoek is dan ook hoe deze partijen omgaan met de complexiteit, met als doel het creëren 

van een governance-strategie van de gemeente Rotterdam voor afstemming tussen de actoren in 
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de ondergrond. De kans voor een integraal beleid begint naar mijn mening bij de zienswijze van de 

actoren van de complexe problematiek. Afhankelijk van het perspectief op complexiteit van de 

actoren, zijn verschillende handelswijzen of sturingsmechanismen mogelijk. In dit onderzoek 

worden de complexiteitserkennende en ordezoekende perspectieven van Teisman (2005) 

gehanteerd. In het eerstgenoemde perspectief zoeken de actoren naar het organiseren van 

verbindingen tussen actoren, problemen en de omgeving. Bij het tweede perspectief gaan actoren 

uit van een zekere orde in de complexiteit, waardoor een sterke coördinatie gehanteerd wordt. Op 

basis van deze perspectieven wordt gekeken hoe actoren hiermee omgaan in hun handelingen. 

Deze perspectieven op complexiteit zijn gekoppeld aan asset managementstijlen. 

1.2 Casusomschrijving  

In mijn zoektocht naar een casus voor het onderzoeken van een beheersysteem voor de ondergrond 

met een complex karakter, ben ik door zowel de gemeente Rotterdam als Deltares gewezen op het 

stationsgebied in Rotterdam. 

Werken op een postzegel, zo wordt het hele proces bestempeld. Het gehele project bij Rotterdam 

Centraal station is enorm ingewikkeld, omdat op een klein oppervlakte, zowel boven als 

ondergrond, aan veel projecten tegelijk werd gewerkt. Alle gebruikelijke activiteiten moesten 

doorgaan, alsof er niks aan de hand was.  

In acht jaar tijd zijn verschillende onderdelen gebouwd: de overkapping van het station, de hal. 

Onder de grond was het wellicht nog omvangrijker: het metrostation, de ondergrondse 

fietsenstalling, de Weena-tunnel en de parkeergarage onder het Kruisplein met de doorgang naar 

het Schouwburgplein. Bovendien is de gehele buitenruimte volledig vernieuwd. Al deze 

bouwprojecten overlappen elkaar, zowel in ruimte als in tijd. Al deze aannemers en opdrachtgevers 

bij elkaar op zo’n klein gebied, dat maakt een complex geheel dat tot moeilijkheden kan leiden. Om 

grote problemen of ongelukken te voorkomen, is het van groot belang om het proces goed te 

managen. Werkzaamheden moeten op elkaar worden afgestemd, zodat men elkaar niet voor de 

voeten loopt. Het risico moet altijd zo laag mogelijk zijn. De omvang van het project geeft overlast 

voor de omgeving, hetgeen ook moeilijkheden met zich mee brengt. Bovendien is dit project een 

van de meest prestigieuze uit de geschiedenis van de stad, wat een bepaalde druk met zich mee 

brengt.  

Dit onderzoek spitst zich toe op het management van dit enorm dynamische proces. In de complexe 

netwerkcontext die bestaat binnen het stationsgebied van Rotterdam spelen vele partijen een rol. 

De gemeente Rotterdam heeft een leidende rol wanneer het gaat om het vinden van afstemming 

tussen deze partijen. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de strategie is van de gemeente bij 

haar pogen om afstemming te vinden. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de strategieën van de 

gemeente aansluiten bij de denkwijzen van de actoren in het gebied. Daarnaast wordt onderzocht in 

hoeverre de randvoorwaarden voor afstemming aanwezig zijn. Vervolgens kunnen aan de hand van 

de vondsten verbeterpunten voor de gemeente Rotterdam opgesteld worden aan de hand van 

aanbevelingen. 
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1.3 Probleemstelling 

In dit onderzoek wordt een project geëvalueerd. Er wordt gepoogd om lering te trekken uit de 

herstructurering van het stationsgebied in Rotterdam, zodat handvatten geboden kunnen worden 

voor toekomstige projecten. Om dit te bereiken wordt in dit onderzoek geanalyseerd hoe in een 

complexe netwerkcontext, zoals de herstructurering van Rotterdamse stationsgebied, zo goed 

mogelijk afstemming kan worden gerealiseerd. Het realiseren van afstemming omhelst 

verschillende factoren. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de strategie van de gemeente 

Rotterdam aansluit bij de denkwijzen, of perspectieven van actoren. Ook wordt onderzocht of de 

randvoorwaarden, ofwel de condities voor afstemming aanwezig zijn. Verschillende perspectieven 

op complexiteit worden onderzocht en aan de hand daarvan kan bekeken worden of actoren gericht 

zijn op afstemming of juist niet. Hierbij worden de perspectieven van Teisman (2005) als leidraad 

gebruikt: het complexiteitserkennende en de ordezoekende perspectief. Een bepaald perspectief is 

niet per definitie beter dan de andere. Het geeft enkel aan in hoeverre actoren complexiteit 

reduceren. Het is daarmee wel bepalend hoe actoren omgaan met de complexiteit. In dit onderzoek 

ligt de focus op de leiders van de betrokken organisaties. Zij zetten de koers uit en bepalen welke 

besluiten worden genomen. In deze context zijn leiders niet alleen de formele gezagsdragers, maar 

ook mensen die informeel invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. Teisman (2005: 2) 

spreekt dan ook van officieus leidinggeven. Leidinggeven is meer dan alleen het handelen van een 

officiële leider, het bestaat ook uit de leiding de anderen geven aan hun aandeel in de besluitvorming en 

de interacties die ontstaan tussen leidinggevende acties. 

1.4 Doelstelling 

Zoals in de vorige paragraaf is omschreven, richt dit onderzoek zich op het analyseren van de 

perspectieven van de actoren. De perspectieven geven aan in hoeverre de actoren bereid zijn tot 

afstemming of juist niet. Naast de perspectieven van actoren worden een vijftal verschillende 

condities voor vitaliteit onderzocht. Deze geven de mogelijkheid tot samenwerking aan. Aan de 

hand van de perspectieven van de actoren en de condities voor vitaliteit, kan een 

sturingsmechanisme worden ontwikkeld, waarmee de gemeente een netwerk kan creëren, om 

afstemming tussen de actoren te creëren in het netwerk rondom asset management van de 

ondergrond in de Rotterdam.  

De doelstelling van dit onderzoek is om bij te dragen aan de realisatie van een governance-strategie 

voor afstemming in het asset management van de ondergrond in Rotterdam, door inzicht te krijgen 

in de perspectieven op complexiteit van de leidende actoren en het onderzoeken van de 

aanwezigheid van condities van vitaliteit in het netwerk. Dit moet bereikt worden door een case 

study te doen op de herstructurering van het stationsgebied in Rotterdam. Aan de hand van de 

bevindingen kunnen er dan aanbevelingen gedaan worden. 

Om dit doel te bereiken, worden er enkele vragen opgesteld. Te beginnen met de hoofdvraag van 

dit onderzoek. 

1.5 Vraagstelling 

Op welke wijze heeft de gemeente Rotterdam in haar pogen om tot afstemming te komen in het 

herstructureringsproces van het Rotterdamse stationsgebied ingespeeld op de perspectieven op 

complexiteit van leidende actoren en de aanwezigheid van condities van vitaliteit en op welke wijze kan 

zij dat voor de toekomst verbeteren? 
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Deze hoofdvraag bevat verschillende (theoretische) concepten. De verschillende perspectieven op 

complexiteit die worden gehanteerd, komen uit het boek van Teisman (2005): Publiek management 

op de grens van orde en chaos: over leidinggeven en organiseren in complexiteit. De auteur noemt 

hier twee perspectieven op complexiteit: het ordezoekende- en complexiteitserkennende 

perspectief. Om de kansen tot een integraal beleid te bepalen, worden deze perspectieven 

toegepast op verschillende managementstijlen: het complexiteitserkennende en ordezoekende 

asset management. Deze vormen van asset management en een combinatie hiervan, moet leiden 

tot de vorming van een vitaal netwerk. Deze verschillende theorieën worden in hoofdstuk 2, het 

theoretisch kader, verder uiteengezet. 

De genoemde theoretische concepten komen terug in de deelvragen en leiden zo tot de 

beantwoording van de gestelde onderzoeksvraag. De eerste drie onderzoeksvragen zijn 

beschrijvend van aard. Deze vragen beschrijven de theoretische invalshoek van het onderzoek en 

dienen om begrip te creëren van de perspectieven op complexiteit en de vormen van asset 

management die daar uit voortvloeien. Bovendien wordt een vitaal netwerk omschreven. De vragen 

worden beantwoord in het theoretisch kader. 

1. Welke perspectieven op complexiteit onderscheidt Teisman (2005) en wat is de invloed 

hiervan op de kijk op systemen, systeemgrenzen, processen en leidinggeven? 

2. Wat zijn de kenmerken van een vitaal netwerk? 

3. Welke condities zijn noodzakelijk voor het vormen van een dergelijk vitaal netwerk? 

4. Welke vormen van afstemming onderscheidt Koppenjan (2006) en hoe past de strategie van 

de gemeente Rotterdam om afstemming te vinden hierin? 

De volgende deelvraag dient om de perspectieven op complexiteit te concretiseren. De kijk op 

complexiteit van actoren uit zich in de handelingen van de leidende actoren. Daarnaast kunnen er 

lessen getrokken worden uit de projecten rondom het stationsgebied in Rotterdam.  

5. Welke governance-strategie om tot afstemming te komen hanteerde de gemeente 

Rotterdam in het stationsgebied en hoe sluit deze aan bij de perspectieven van de actoren? 

Zodra de eerste vijf deelvragen beantwoord zijn, kan er wat gezegd worden over de invloed van de 

perspectieven van Teisman op het handelen van de actoren. Dit onderzoekt legt echter de focus op 

de effecten van de complexiteitsperspectieven op de kansen voor een integraal beleid voor asset 

management van de ondergrond. Dit betekent dat er nog een deelvraag gevormd moet worden om 

hierop antwoord te kunnen geven. Hierbij wordt bekeken aan welke knoppen de gemeente kan 

draaien om actoren te sturen naar het vormen van een vitaal netwerk. Zo kan onderzocht worden 

welke kansen er liggen voor het vormen van integraliteit. 

6. Hoe kan de gemeente Rotterdam de aanwezigheid van condities voor vitaliteit verbeteren 

en beter inspelen op de perspectieven van de betrokken actoren? 

Wanneer deze vragen onderzocht zijn, kan de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord worden. 

Aan de hand van de conclusies kunnen aanbevelingen gedaan worden en enkele discussiepunten 

worden opgesteld. 
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1.6 Maatschappelijke relevantie 

De wereld om ons heen verandert de laatste jaren snel. Ontwikkelingen zoals verstedelijking, 

economische crises, de schaarste van grondstoffen en klimaatverandering geven de noodzaak tot 

een duurzame, effectieve en efficiënte aanpak van assets. De gemeente Rotterdam ziet deze 

noodzaak in haar toekomstige projecten.  

Door de ontwikkelingen in de wereld worden grote projecten steeds complexer. Vele partijen 

hebben verschillende belangen en thema’s als duurzaamheid krijgen een steeds grotere publieke 

aandacht. De realisatie van grote projecten wordt daarmee steeds moeizamer, tijdrovender en 

kostbaarder. Dit vraagt om een goed en adequaat management van grote projecten en daarom 

competente leiders. Het is van maatschappelijk belang dat grote projecten zoals de herstructurering 

van het stationsgebied succesvol verlopen. Dit onderzoek bekijkt dit onderwerp: er wordt 

onderzocht hoe de verschillende belangen en perspectieven van actoren hun weerslag vinden in het 

vormen van een samenwerkingsnetwerk. Daarbij wordt onderzocht aan welke knoppen de 

gemeente Rotterdam kan draaien om een succesvol netwerk kan opzetten voor het beheer van de 

assets in de ondergrond. Dit onderzoek kan zo een voorbeeld zijn voor andere complexe 

maatschappelijke vraagstukken waar een integraal beleid wordt nagestreefd. 

 

1.7 Bestuurskundige relevantie 

Binnen de bestuurskunde wordt er veel aandacht besteed aan het vormen van goed beleid. In het 

kader van de opleiding zijn er zo verschillende stijlen, methoden en benaderingen behandeld. De 

wereld van nu is steeds complexer geworden, dus is het goed om te kijken hoe deze complexiteit 

benaderd wordt, hoe mensen handelen binnen deze complexiteit en hoe hierin gestuurd kan 

worden. In dit onderzoek wordt precies dit onderzocht. Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op 

en in een samenwerkingsnetwerk van asset managers, die elk een ander perspectief op complexiteit 

hanteren. Gezien het feit dat complexiteit lastig te begrijpen is voor individuen en steeds verandert 

in andere contexten, is het van belang dit op verschillende cases toe te passen. Op die manier kan er 

meer inzicht verkregen worden op dit onderwerp. Het zoeken naar integraliteit is een 

bestuurskundig relevant onderwerp. Wegens bezuinigingen en de vraag om een duurzaam beleid 

moeten overheden op zoek naar een nieuwe aanpak. Dit vraagt om een zoektocht naar een efficiënt 

en effectief beleid.  

Naast het onderwerp zijn de gebruikte theorieën ook bestuurskundig relevant. Maatschappelijke 

vraagstukken worden steeds complexer. Dit mede omdat de grens tussen publieke en private 

partijen steeds vager worden en elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat zij samen maatschappelijk 

issues aan moeten pakken, zoals in dit onderzoek het beheren van assets in de ondergrond. De 

complexiteit die voortvloeit uit de afhankelijkheden, percepties en strategieën van actoren, dienen 

doorgrond te worden. Zo kunnen er nieuwe bestuurskundige inzichten ontstaan. Hier kunnen 

verschillende aanbevelingen uit voortkomen om complexe bestuurskundige projecten vloeiender te 

laten verlopen. 

1.8 Leeswijzer 

In het eerstvolgende hoofdstuk zullen de theoretische concepten uiteengezet worden. De 

belangrijkste concepten zijn hierbij complexiteit, de perspectieven hierop, exploratie en exploitatie, 

vitale netwerken en wijzen van afstemming. Dit mondt uit in een conceptueel model. In hoofdstuk 
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drie worden deze concepten geoperationaliseerd. In het vierde hoofdstuk volgt de methodologie, 

waar onderzoeksstrategieën komen hier aan bod, evenals het onderbouwen van de gemaakte 

keuzen hierin. Hierna volgt de empirische data, gevolgd door de analyses hiervan. Daarna worden 

de conclusies gepresenteerd. In het achtste hoofdstuk volgen dan de aanbevelingen.  
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2 Theoretisch kader 
Om de onderzoeksvragen van dit onderzoek te beantwoorden worden er verschillende theorieën 

toegepast, die in dit hoofdstuk uiteengezet zullen worden. Als eerste zal aan de hand van Meadows 

(2008) en Gerrits (2012) het concept complexiteit gedefinieerd worden. Op deze manier wordt 

duidelijk gemaakt hoe complexiteit een rol speelt in deze casus. In dit onderzoek wordt bekeken hoe 

de perspectieven van actoren op de genoemde complexiteit van het project invloed heeft op het 

zoeken van afstemming. Er wordt verondersteld dat de perspectieven van actoren op complexiteit 

de bereidheid weergeeft tot afstemming. Om aan te geven hoe stakeholders om gaan met de 

complexiteit, wordt de theorie van Teisman (2005) gebruikt.  

Teisman beschrijft twee zienswijzen op complexiteit, welke in het eerste deel van het theoretisch 

kader worden uitgewerkt. Deze perspectieven zeggen iets over het begrip van stakeholders van 

complexiteit. Er zijn meerdere perspectieven mogelijk, welke effect hebben op de capaciteiten van 

de stakeholders om een integrale aanpak te omarmen. De houding van een stakeholder ten op 

zichtte van de complexiteit kan verschillen, dit is te verklaren aan de hand van de perspectieven die 

zij hebben op de complexiteit. De perspectieven die Teisman noemt zijn de ordezoekende en 

complexiteitsaanvaardende aanpak. Aan de hand van deze perspectieven kan gekeken worden hoe 

actoren met de werkelijkheid omgaan. Zo kan een actor bepaalde opvattingen, ambities of 

percepties hebben, gericht op afbakening of juist verbinding. Dit uit zich vervolgens in bepaalde 

gedragingen of strategieën. Het onderzoeken van deze perspectieven geeft een startpunt in de 

analyse, waarin bekeken wordt hoe de kansen zijn voor een meer integrale aanpak. 

In het tweede deel van het theoretisch kader wordt gekeken hoe een vijftal condities voor het 

vormen van een netwerk terug te vinden zijn. Deze condities geven aan in hoeverre een actor in 

staat is om samenwerkend te handelen. Deze condities kunnen de basis vormen van concrete 

aanbevelingen om de afstemming te verbeteren, bijvoorbeeld door actoren meer 

complexiteitserkennend te laten handelen. 

De perspectieven van de actoren, ofwel de bereidheid van de actoren om af te stemmen en in 

hoeverre de mogelijkheid tot afstemming bestaat (in de vorm van de condities), geven gezamenlijk 

aan in hoeverre de actoren afstemming hebben kunnen bewerkstelligen. Op die manier kan bepaald 

worden waar de gemeente in de toekomst aan kan werken om afstemming in projecten te 

optimaliseren. 

Aan de hand van de theorie wordt gezocht naar de kansen voor een meer integraal beleid van asset 

management. Om die reden is het uiteindelijke resultaat van het onderzoek het vinden van 

afstemming. Dit begrip wordt uiteengezet in het derde en laatste deel van het theoretisch kader. 

2.1 Complexiteit 

2.1.1 Complexiteit en complexe systemen 

Een systeem bestaat uit meer dan haar som der delen (Meadows, 2008). Meadows definieert een 

systeem als volgt: “an interconnected set of elements that is coherently organized in a way that 

achieves something.” Dit betekent dat een systeem bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk 

elementen, interconnecties en een doel of functie. Een systeem ontstaat op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door zelforganisatie of uit institutionele kaders. Systemen kunnen zich aanpassen, 

reageren op zaken die in de omgeving gebeuren of in het systeem zelf. Systemen proberen in zekere 
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zin zichzelf te beschermen en het voortbestaan te garanderen. Complexe systemen hebben een 

adaptief vermogen: systemen passen zich aan de omgeving. Er is dus een onderscheid te maken 

tussen het systeem en de omgeving. Om die reden zijn er grenzen. Deze gelden niet direct als de 

afsluiting tussen systeem en omgeving, maar geven aan dat er relaties zijn tussen elementen in het 

systeem. Grenzen zijn moeilijk objectief vast te stellen. Alles wat niet ‘systeemeigen’ is, behoort tot 

de omgeving (Gerrits, 2012). Luhmann (In: Gerrits, 2012) onderscheidt verder twee vormen van 

complexiteit, ongestructureerde en gestructureerde complexiteit. Ongestructureerde complexiteit 

ontstaat wanneer alle elementen met elkaar verbonden zijn en gestructureerde complexiteit 

wanneer deze gereduceerd wordt. Luhmann stelt dat ongestructureerde complexiteit onmogelijk te 

begrijpen is, omdat het onmogelijk is om ieder element met een andere te verbinden. Er is dus een 

noodzaak tot de reductie van complexiteit en selectie. 

2.1.2 Boundaries 

Zoals in het vorige paragraaf benoemd, zijn grenzen van systemen moeilijk vast te stellen. Ze 

bestaan vooral in het hoofd van de betrokken actoren als een soort frame of perceptie: ‘boundary 

judgments’ (Churchman, 1970). Actoren trekken zelf hun eigen boundary en bepalen daarmee wat 

zij relevant vinden en wat niet (Flood, 1999: 92). Met hun boundary judgments hebben de actoren 

invloed op de inclusie en exclusie van actoren, domeinen en frames (problemen, oplossingen, 

belangen).  

Meadows (2008: 97) gaat hier verder op in: zij stelt dat grenzen worden getrokken door woorden, 

gedachten en percepties. De hoogste mate van complexiteit bevindt zich daarom op deze grenzen. 

Omdat de boundaries gebaseerd zijn op waarden en ethische keuzes van actoren en samenhangen 

met percepties van andere actoren, zijn ze tijdelijk en kunnen ieder moment verschuiven (Meadows, 

2008). Daarnaast zijn grenzen voor iedereen anders (Flood, 1999).  

2.1.3 Perspectieven op complexiteit 

Zoals eerder benoemd stelt Luhmann dat ongestructureerde complexiteit onmogelijk te begrijpen 

is. De twee zienswijzen op complexiteit die Teisman (2005) omschrijft, hebben dan ook betrekking 

op gestructureerde complexiteit. Het is onmogelijk om te kunnen omgaan met de volledige 

complexiteit van de werkelijkheid. Om de wereld te kunnen begrijpen moet de complexiteit 

gereduceerd worden (Gerrits, 2012). De zienswijzen van Teisman verschillen in de mate waarin de 

complexiteit gereduceerd wordt. Teisman (2005) schrijft over systemen die worden beschouwd als 

ingewikkelde varianten van een eenvoudig systeem. Hierin vindt meer complexiteitsreductie plaats 

dan in de betekenis waar het samengesteld karakter van complexe systemen omschreven wordt. De 

manier waarop een stakeholder het systeem waarin wordt geopereerd ziet, is bepalend voor het 

handelen van deze actor. Actoren definiëren het systeem immers op een andere manier en plaatsen 

hun boundaries daarom op een andere plek. Actoren zien de processen in het systeem anders en 

zullen andere kwaliteiten belangrijk vinden voor de leiders om effectief te handelen. Teisman (2005) 

beschrijft twee perspectieven op de complexiteit: het ordezoekende en complexiteitserkennende 

perspectief. Het ordezoekende perspectief komt voort uit de blik waar systemen gezien worden als 

ingewikkelde varianten van eenvoudige systemen en het complexiteitserkennende perspectief ziet 

het samengestelde van complexe systemen.  
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Nu duidelijk is dat er meerdere manieren zijn om naar complexiteit te kijken, kan hieronder 

omschreven worden hoe de genoemde perspectieven kijken naar systemen, processen daarin en 

welke kwaliteiten een leider dient te hebben. 

2.1.4 Perspectieven op systemen 

Ordezoekende en complexiteitserkennende stakeholders reageren anders op gebeurtenissen in het 

systeem waar ze deel van uitmaken. Dit komt doordat alle betrokken stakeholders een eigen 

perspectief hanteren. Elk perspectief heeft zijn eigen definitie van systeemeigen elementen en de 

interconnecties daartussen.  

Ordezoekende actoren hebben het idee dat er in een complex systeem een zekere orde zit. Zij gaan 

daarom op zoek naar die orde, met wetmatigheden, om zo het complexe systeem te begrijpen en te 

beheersen (Teisman, 2005). Ordezoekende actoren proberen de het complexe karakter van het 

systeem te simplificeren om hoofd en –bijzaken van elkaar te scheiden. Zo worden actoren in het 

systeem geordend, bijvoorbeeld in stelsels. In die stelsels zitten hiërarchieën en taakomschrijvingen. 

De actoren in het systeem zijn daaraan onderhevig. De hiërarchieën en taakomschrijvingen worden 

gebruikt om de relaties tussen de elementen in het systeem te bepalen. Ordezoekende stelsels zijn 

niet erg vatbaar voor veranderingen en maken nauwelijks ontwikkelingen door. Invloeden van 

buitenaf worden verwerkt door middel van reorganisaties, waarna er weer een nieuw, stabiel stelsel 

vormt (Teisman, 2005). Actoren met een ordezoekend perspectief zien hun manier van kijken als 

universeel, waardoor ze vinden dat het systeem van uit elk punt op dezelfde manier omschreven kan 

worden. Dat betekent dat wanneer een actor zich in een stelsel nestelt, hij ervan uit gaat dat andere 

hem ook beschouwen als onderdeel van het stelsel. 

Complexiteitserkennende stakeholder kijken met name naar de samenhang tussen verschillende 

systemen. Deze actoren definiëren systemen steeds op een andere manier. Volgens hen zijn de 

relaties tussen actoren emergent en daarom steeds anders. Relaties ontstaan door de tijd heen en 

veranderen of verdwijnen weer, zodat het systeem zich ontwikkelt. Relaties tussen actoren ontstaan 

wanneer de actoren met elkaar in contact komen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er 

weerstand van een actor ontstaat na het handelen van een andere actor. Wanneer er een relatie 

ontstaat tussen actoren, zien zij elkaar als elementen in hun subsysteem (Teisman, 2005). Op deze 

manier ontwikkelt het systeem zich voortdurend. Er ontstaan nieuwe systemen en relaties tussen 

actoren en bestaande systemen kunnen verdwijnen. In termen van Teisman (2005) is dit co-evolutie 

van systemen. Hij noemt dit het toevallig samenkomen van mensen, gebeurtenissen of activiteiten. 

De relaties tussen actoren zijn door het steeds ontwikkelen van het systeem niet te ontcijferen. Er 

zijn daarom weinig tot geen wetmatigheden te herkennen. Relaties tussen actoren ontstaan 

toevallig, ze ontstaan als reactie op een gebeurtenis die niet altijd vooraf te voorspellen is, zoals het 

bezwaar van een actor op een andere. Het ordenen van actoren in stelsel is daarom volgens 

complexiteitserkennende actoren niet beter voor het begrijpen van het systeem. Het is beter om 

stelsels te zien als systemen in systemen die op allerlei manieren een relatie met elkaar hebben. Ook 

deze systemen in systemen ontwikkelen zich voortdurend, waardoor het lastig is om de grenzen 

hiervan aan te geven (Teisman, 2005). 

Uit de beelden die actoren hebben op complexiteit is op te maken dat ordezoekende en 

complexiteitserkennende actoren een anders tegen systeemgrenzen aankijken. Ordezoekende 

actoren zullen smalle en strikte grenzen hanteren. Hiertegenover hanteren 
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complexiteitserkennende actoren meer flexibele en brede grenzen, waar verbindingen over de 

grenzen heen ontstaan. 

2.1.5 Perspectieven op processen 

In de vorige paragraaf is omschreven wat volgens de verschillende perspectieve een systeem is, 

waar de stakeholders in handelen. Een opeenstapeling van handelingen wordt besluitvorming 

genoemd (Teisman, 2005). Hierin speelt de cruciale vraag wat het proces is waar de leidinggevende 

zich richt. Maar wat is dan precies een proces. Processen bestaan volgens Teisman (2005: 97) 

immers niet objectief, maar worden door participanten ge(re)construeerd. In deze paragraaf worden 

het ordezoekende en complexiteitserkennende perspectief op processen uiteengezet. 

Ordezoekende actoren richten zich in processen met name op de formele besluiten en 

besluitvormers, die aan de top van de hiërarchie in een stelsel staan. Ordezoekende actoren zien 

processen als geordend en gefaseerd. Doorgaans begint de beschrijving van een proces als een 

probleemsituatie. Een proces gaat daarom van start met een probleem, dat opgelost dient te 

worden. Bij de start van een proces worden daarom een aantal oplossingen door de formele 

besluitvormers gevormd. De tweede stap op fase is het formuleren van de effecten van de 

potentiele oplossingen, om zo de meeste effectieve keuze te maken. Het nemen van een besluit 

luidt een nieuwe fase in, namelijk de uitvoering. Des te beter de verschillende opties worden 

verkend, des te beter het besluit is. Besluiten zijn rationeel wanneer de oplossing wordt gekozen die 

als beste verkend is. Objectieve kennis helpt hierbij (Teisman, 2005). De keuzes die de formele 

besluitvormers nemen sturen het proces in het systeem. 

Complexiteitserkennende actoren bekijken processen op een andere manier. Zij hebben hun focus 

gericht op de samenhang tussen gebeurtenissen. Toeval en momenten spelen een grote rol in de 

ogen van complexiteitserkennende actoren. Processen bestaan in de complexiteitserkennende 

zienswijze uit gebeurtenissen, zoals vergaderingen en andere (in)formele samenkomsten. Dit 

perspectief stelt dat er pas een proces vormt wanneer deze samenkomsten betekenisvol 

samenhangen, waardoor het voor iedere actor anders kan zijn. Dit betekent dat er verschillende 

deelprocessen kunnen ontstaan, waardoor de processen en deelprocessen een grillige vorm 

aannemen. Actoren stellen zich adaptief op en maken verbindingen met andere actoren, om 

interconnecties tussen deelprocessen op te zetten. Zo proberen ze om een samenhang te creëren 

die betekenisvol is. Andere actoren moeten hier wel open voor staan. 

2.1.6 Perspectieven op leiderschap 

Ordezoekende en complexiteitserkennende actoren hanteren verschillende perspectieven op 

competent leiderschap. Teisman (2005: 142-164) omschrijft vijf kerncompetenties van leiders die 

steeds weer terugkomen in debatten: snelheid, slimheid, verantwoordelijkheid, consistentie en 

visie/kennis van zaken. De twee perspectieven kijken elk anders tegen deze kerncompetenties aan 

(zie figuur 1 voor globale weergave). Beide invullingen van de competenties worden in dit paragraaf 

omschreven. 
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Figuur 1: Kerncompetenties voor leidinggevenden (Teisman, 2005) 

2.1.6.1 Kerncompetenties in het ordezoekende perspectief 

In de ordezoekende benadering gaan leiders op zoek naar best practices. Het hebben van ervaring is 

hierbij een positief punt. De leider zal proberen stabiliteit en orde te brengen. Dit ziet men terug in 

de invulling die gegeven worden aan de vijf kerncompetenties zoals hierboven genoemd. 

Ordezoekende leiders zien snelheid in het proces als het snel nemen van besluiten. Zo nemen zij 

obstakel uit het proces weg en zetten nieuwe efficiëntere processen in gang. Om snelle besluiten te 

kunnen nemen is een helder doel voor de toekomst nodig. Met het maken van besluiten haalt de 

leider de gewenste situatie voor in de toekomst. Hiervoor maakt de competente leider analyses van 

de bestaande situatie en bekijkt verschillende alternatieven. Leiders hebben een sterke wil om 

besluiten te nemen. Daarnaast maken leiders de besluiten het liefst zo snel mogelijk. Het is beter om 

een snelle foute beslissing te nemen dan helemaal geen beslissing (Teisman, 2005). Bij het maken 

van besluiten worden heldere taken gedelegeerd op basis van doelen. Informatie wordt verzameld 

die nodig is om knopen door te hakken die rationeel zijn en bijdragen aan de eigen identiteit. 

De volgende kerncompetentie voor leiders is slimheid. Ordezoekende actoren zien slim organiseren 

als het efficiënt en effectief vormgeven van organisaties, rekening houdend met de regels en 

procedures die daarbij horen. (Teisman, 2005). Complexe systemen veranderen continu, waardoor 

het efficiënt en effectief inrichten van organisatie wordt bemoeilijkt. Nieuwe technologische 

mogelijkheden, nieuwe wetgeving en betere organisatiemodellen kunnen ingepast worden aan de 

bestaande structuur. In sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer er tijdsdruk heerst, is het 

effectiever om projectorganisatie op te zetten. Een competente leider kan in die situaties doelen, 

taken, planning en resultaten zetten en formuleren. 

Ordezoekende leiders vinden het belangrijk om duidelijk te maken wie voor wat verantwoordelijk is 

en aan wie verantwoording afgelegd dient te worden. Dit zie je terug in een duidelijke 

taakomschrijving. Voor de uitvoering van de taakomschrijving wordt verantwoordelijkheid 

gedragen (Teisman, 2005). 
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Volgens het ordezoekende perspectief is het belangrijk om vooraf duidelijk te maken welke 

handelingen wel of niet toegestaan zijn. Men dien zich aan die eisen te houden. Dit schept orde voor 

de toekomst om consistent te handelen (Teisman, 2005). Er moet daarom vastgelegd worden wat 

het probleem is en hoe de organisatie dat gaat oplossen. Op die manier ontstaat een gevoel van 

richting. 

Ordezoekende actoren zien visie of kennis van zaken vooral terug in de te benoemen problemen en 

oplossingen. Om tot een goed besluit te komen moeten de beschikbare opties bekend zijn. Daaruit 

kan de beste optie gekozen worden. Kenniscentra zorgen voor de kennis waaruit leiders de beste 

keuze uit kunnen maken. Het hebben van kennis van zaken is een belangrijk punt, daar het gebruikt 

wordt om de eigen positie te verstevigen en toezicht te houden op andere partijen (Teisman, 2005). 

2.1.6.2 Kerncompetenties in het complexiteitserkennende perspectief 

Complexiteitserkennende leiders zoeken naar een samenhang in samengestelde systemen. Volgens 

complexiteitserkennende leiders is er niet zoiets als een best practice. Succesvolle praktijken van 

elders kunnen niet zomaar overgenomen worden naar een andere context. Deze benadering gaat 

uiteen een contextuele uniciteit, leiders dienen voor elke unieke situatie een passende oplossing te 

vinden (Teisman, 2005). Complexiteitserkennende leiders willen ontwikkeling en groei proberen te 

realiseren, hiervoor moeten ze zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Er heerste een 

wanorde waaruit innovatieve ideeën en toevallige ontdekkingen uit voort kunnen komen. Dit zie je 

ook terug in de zienswijze beschreven in de kerncompetenties. 

Complexiteitserkennende leiders behalen snelheid door aanpassing. Regelgeving, gewoonten en 

structuren kunnen leiden tot stabiliteit, maar kunnen door een veranderende omgeving ook leiden 

tot inertie. Leiders behoren zich aan te passen aan de omgeving, om te voorkomen dat hun 

handelen niet vastloopt. Het handelen van leiders wordt effectief wanneer deze aan elkaar 

verbonden worden (Teisman, 2005). De kwaliteit van het besluit ligt niet in het besluit zelf, maar in 

de betekenis die eraan wordt gegeven door de interconnecties met besluiten van anderen. Co-

evolutie dient dus op te treden. Het maken van verbindingen leidt tot snelheid, terwijl verbroken 

verbindingen leiden tot stagnatie en stroperigheid.  

Slimheid is volgens het complexiteitserkennende perspectief vooral van toepassing op het 

bewerkstelligen van tijdelijke en plaatselijke gehelen van mensen die zelf initiatief nemen en daar 

verantwoordelijkheid voor nemen. Het heeft dus minder betrekking op de organisatie en de 

taakomschrijvingen zelf. Complexiteitserkennende leiders moeten zelforganisatie organiseren. De 

leiders moeten een gevoel van bereidheid weten op te wekken. Deze zelforganisatie vindt vooral 

plaats in ketens, netwerken en complexe processen (Teisman, 2005). 

Volgens complexiteitserkennende leiders heeft verantwoording vooral betrekking op het 

verantwoorden van verbindingen. De kloof tussen de voornemens en de uitvoering wordt verklaard 

uit ontbrekende of zwakke verbindingen. Leidinggevenden nemen verantwoordelijkheid, ook als dit 

geen onderdeel van hun taakomschrijving is. Leidinggevende moeten ruimte overlaten voor zichzelf 

en voor anderen om doodlopende paden te verlaten. Daarnaast moet er ruimte zijn om van 

gebaande paden af te wijken. Verantwoording begint bij het individu. Leiders zijn daarom 

transparant over hun handelen en persoonlijke inzet. Wanneer velen dit vermogen hebben, kunnen 

er netwerken en ketens ontstaan, waardoor het gat tussen toezichthouders en degene waarop 

toezicht gehouden wordt, wordt gedicht (Teisman, 2005). 
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Een volgens kerncompetentie is consistentie. Er moet consistent gehandeld worden met betrekking 

tot de context. Dit betekent dat consistent handelen tot effectieve adaptie leidt. Soms moeten de 

leiders dan voorschriften overtreden, omdat er anders niet consistent met de context gehandeld kan 

worden, wanneer er geen aansluiting gevonden kan worden met de context waarin gehandeld 

wordt. Complexiteitserkennende leiders denken daarom na over de vraag wanneer een regel 

overtreden kan worden om effectief te handelen. Hoe moet dit georganiseerd worden (Teisman, 

2005)? 

Volgens de complexiteitserkennende benadering is het belangrijk dat de leiders weten wanneer ze 

geen kennis van zaken hebben. Elke situatie is uniek en er zijn vele interpretaties mogelijk over wat 

het beste is en wat zou moeten. Complexiteitserkennende leiders erkennen het belang van de 

kennis die uit de context opkomt: de leiders contextualiseren. Bovendien staan de leiders 

meervoudigheid toe, ze zijn geïnteresseerd in kennis die voor anderen van belang kan zijn. Kennis is 

een belangrijk punt, maar complexiteitserkennende leiders hechten meer waarde aan het vermogen 

om te leren en durven te reflecteren op de eigen kennis (Teisman, 2005). 

2.1.7 Exploratie en exploitatie 

Aan de hand van bovenstaande uiteenzetting van de perspectieven van Teisman, kan 

geconcludeerd worden dat iedere actor anders naar complexiteit en systemen kijkt. Dit betekent dat 

zij de werkelijkheid anders zien en anders naar netwerken kijken. Zo kan in termen van Nooteboom 

(2010) benoemd worden dat sommige actoren gericht zijn op exploratie en anderen op exploitatie 

binnen het netwerk. Hierbij richt exploitatie zich op om een hecht, overzichtelijk en gestructureerd 

netwerk, waardoor ordezoekende actoren hieronder geschaard kunnen worden. Deze netwerken 

worden gekenmerkt door selectie, uniformiteit en stabiliteit, efficiëntie en het mijden van risico’s 

(Van Assen, Van den Berg & Wobben, 2008). Daartegenover zijn exploratieve actoren gericht op een 

netwerk waarin gezocht wordt naar innovatie, gekenmerkt door variatie, flexibiliteit, effectiviteit en 

het nemen van risico’s. Om dezen reden kunnen exploratieve actoren als complexiteitserkennend 

beschouwd worden. Echter is het zo dat beide begrippen elkaar aanvullen. Zonder innovatie zullen 

netwerken stagneren, maar een netwerk dat enkel innoveert en creatieve ideeën oppert, zal nooit 

oogsten (Ibid.). 

Aan de hand van bovenstaande paragrafen waarin de perspectieven van Teisman worden 

omschreven, aangevuld met de begrippen exploitatie en exploratie, kan er een typologie gemaakt 

worden van de twee blikken.  

Ordezoekende blik Complexiteitserkennende blik 

Effectief leidinggeven door stelsels te 
creëren, die hun eigen taken uitvoeren. 

Effectief leidinggevenden door stelsels 
samen te laten komen tot een geheel in de 
vorm van netwerken, ketens en/of 
processen. 

Complexiteit is reduceerbaar: complexe 
stelsels zijn te sturen en leiders moeten 
zich uit de complexiteit onttrekken. 
 

Leiders erkennen de complexiteit en 
handelen door te verbinden. 
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2.1.8 Asset management 

De perspectieven die in voorgaande paragrafen zijn behandeld kunnen een beeld geven van de 

context waarin actoren handelen. Ze hebben een bepaalde kijk op de wereld en handelen daar naar. 

Dit kan verschillende redenen hebben, zoals achtergrond, functie of een andere geschiedenis. In 

deze paragraaf wordt het begrip asset management uiteengezet. Vervolgens wordt gekeken hoe dit 

past bij de context die gevormd wordt door de perspectieven die benoemd zijn. 

In de wetenschappelijke literatuur komt men een groot aantal verschillende definities van asset 

management tegen. Toch zijn er overeenkomsten te vinden. Zo wordt in de meeste definities 

geschreven dat asset management het effectief en efficiënt beheren is van systemen, waarbij de 

asset optimaal presteert tijdens de gehele levensduur. Met optimaal presteren wordt bedoeld dat de 

asset maximaal presteert met de beschikbaar middelen op een systematisch manier met een 

integratie van disciplines (Falls, Haas, McNeil & Tighe, 2001; Wijnia & Herder, 2009; Bruinsma & 

Ehrenburg, 2010).  

Voor dit onderzoek wordt de definitie van de British Standard Institution PAS-55 gebruikt: 

“Systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally manages 

its physical assets, and their associated performances, risks and expenditures over their lifecycle for the 

purpose of achieving its organisational strategic plan (Wijnia & Herder, 2009).” 

Asset management is dus meer dan alleen beheer en onderhoud. Het draait om alles wat in de 

levenscyclus van de asset naar voren komt: het ontwerp, constructie, onderhoud en herstel, 

renovatie en sloop. De focus van asset management ligt daarbij op beleidsmaatregelen die de lange 

termijn kosten beïnvloeden. Idealiter wordt hierbij over de grenzen van de eigen organisatie 

heengekeken. Er moet gezocht worden naar een maximalisatie van de waarde van de assets tijdens 

de hele levensduur voor alle stakeholders (Bruinsma & Ehrenburg, 2010).  

Uit de bovenstaande definities en omschrijvingen van asset management, kan geconcludeerd 

worden dat asset management tussen de twee benaderingen van Teisman (2005) hangt. Zo wordt 

het een systematische, efficiënte en effectieve manier van beheer is, waarbij risico’s ontweken 

moeten worden. Dit past goed bij de ordezoekende benadering. Daartegenover wordt gesteld dat 

asset management idealiter gericht is op de lange termijn, met een maximalisatie van de waarde 

Actoren zijn gefocust op: 

 Exploitatie 

 Begrenzing / afbakening: smalle en 
strikte boundary judgments 

 Kennis is rationeel en wordt 
ontwikkeld in stelsels in een stabiele 
context 

 Eigenbelang staat voorop 

 Handelingen uiten zich in (tijdelijke) 
projecten en basis van feiten en 
(kwaliteits)criteria 

Actoren zijn gefocust op: 

 Exploratie 

 Verbinding: brede en flexibele 
boundary judgments 

 Grenzen overschrijden: 
Contextualiseren, kennis uit context 
halen. Gemeenschappelijke 
kennisontwikkeling 

 Eigenbelang en gemeenschappelijk 
belang worden gekoppeld. Focus ligt 
op een permanente verbinding. 

 Kennis- en kwaliteitsontwikkeling in 
ketens, netwerken en processen. 

Tabel 1: Typologie van de perspectieven (Teisman, 2005) 
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van de assets voor alle stakeholders, ofwel een integraal plan over de grenzen van de eigen 

organisatie: het vormen van een samenwerkingsnetwerk. Dit past bij de complexiteitserkennende 

zienswijze. Om deze reden zijn er twee uitersten van asset managementstijlen te herkennen: het 

ordezoekende- en complexiteitserkennende asset management, passend bij de perspectieven van 

Teisman. 

Ordezoekend Asset Management  Complexiteitserkennend Asset Management 

 

Geslotenheid: Er is slechts een beperkt aantal 
actoren bij het netwerk. Informatie over het 
project is beperkt voor actoren in de omgeving. 
 

Openheid: Het netwerk is open voor actoren in 
toe of uit te treden. Informatie over het proces is 
vrij toegankelijk. 
 

Besluitvaardig: Er wordt gefocust op het halen 
van een gesteld doel. De besluitvorming gaat 
daarom snel. 
 

Zoeken naar support: De focus ligt op het 
vinden van support voor het project. Om deze 
reden gaat het besluitvormingsproces langzaam. 

Eenzijdig onderzoek: Actoren hebben hun 
eigen visie en strategie. Nieuwe informatie 
wordt gebruikt ter versterking van hun 
eigenbelang. 

Gedeeld onderzoek: Nieuwe informatie wordt 
gebruikt om actoren te verbinden om zo een 
gezamenlijk belang te vinden en ermee om te 
gaan. 
 

Focus op resultaat: Het netwerk wordt 
gestuurd aan de hand van de te behalen 
resultaten. 

Focus op relaties: Procesmanagers sturen op de 
competenties van mensen. Een goede sturing 
van mensen leidt tot goede resultaten. 
 

Volharding: Asset managers houden zich vast 
aan de vooraf gestelde doelen, ondanks 
veranderingen. 
 
 

Flexibiliteit: Asset managers kunnen zich snel 
aanpassen aan de veranderingen in de omgeving 
van het project. 
 

Tabel 2: Spectrum van asset management (Onttrokken uit: Edelenbos & Klijn, 2009) 

Leidinggevenden, ofwel (asset) managers, handelen op basis van hun perspectieven. Zij kunnen 

daarbij gefocust zijn op afbakening (ordezoekende leiders) of verbinding (complexiteitserkennende 

leiders), zoals hierboven in de tabel is weergegeven. Deze verschillende blikken uiten zich in een 

benadering van een besluitvormingsproces en het handelen van leidende actoren. Ordezoekend 

asset managers en complexiteitserkennende asset managers zijn hier uitingsvormen van, met 

bijbehorende coördinatiemechanismen. Deze zullen hieronder uitgewerkt worden, met in het 

achterhoofd de verschillende perspectieven van Teisman (2005). Hierbij is belangrijk te weten dat 

dat beide managementstijlen ideaaltypen zijn van het management binnen een netwerk. Actoren 

handelen dus niet op het uiterste van het spectrum, maar bewegen zich er tussenin. Dit betekent 

dat een mengvorm van beide benaderingen succesvol is voor het vormen van een duurzame 

samenwerking (Edelenbos, Klijn en Van Buuren, 2013). 
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2.2 Vitaliteit in een netwerk 

2.2.1 Vitaal netwerk 

Zoals benoemd geven de perspectieven van actoren aan in hoeverre deze bereid zijn om 

afstemming te zoeken. In het conceptueel model wordt nog een tweede factor benoemd die invloed 

heeft op het vinden van afstemming: vitaliteit. De aanwezigheid van condities voor vitaliteit geven 

aan in hoeverre de mogelijkheid bestaat tot afstemming. In andere woorden: wanneer beter wordt 

voldaan aan de condities voor vitaliteit, is het realiseren van afstemming eenvoudiger. De condities 

voor vitaliteit geven handvatten voor de gemeente om tot een samenwerkend netwerk te komen. 

Om tot een integraal beleid voor AMO te komen is het van belang om een (samenwerkings)netwerk 

te komen. Om tot een dergelijk resultaat te komen, is het belangrijk om dit goed te managen: dit 

om het netwerk vitaal te maken en/of te houden. Je zou kunnen stellen dat het vormen van een 

vitaal netwerk een voorwaarde is tot samenwerking en integraliteit. Om deze reden wordt in deze 

paragraaf uiteengezet hoe de gemeente Rotterdam een netwerk kan managen, ondanks het feit dat 

actoren een ander perspectief hanteren. 

Netwerkmanagement richt zich op het samenbrengen van actoren, met alle interacties, relaties en 

perspectieven van dien (Edelenbos, et al., 2013). Het vormen van meekoppelkansen is hierbij het 

ultieme doel: win-win situaties creëren. In dit onderzoek onderscheid ik, zoals in de tabel hierboven 

is weergegeven, twee ideaaltypen van asset management. Actoren bewegen zich tussen twee 

uitersten en houden zich niet vast aan een managementstijl. Een combinatie van beiden stijlen kan 

een positieve invloed hebben op de vitaliteit van het netwerk.  

Hierboven is het begrip vitaliteit geïntroduceerd. Dit een is cruciale factor voor het vormen van een 

duurzaam samenwerkingsnetwerk (Edelenbos, Van Meerkerk & Van Leeuwen, 2015). Een vitaal 

systeem is een netwerk van actoren met verschillende percepties met energieke en productieve 

relaties. In het netwerk exploreren, ontwikkelen en consolideren zij continu om een 

gemeenschappelijke basis te zoeken voor de aanpak van een issue. De nadruk bij vitaliteit ligt dan 

ook op exploratie en consolidatie. Exploratie verwijst daarbij naar een energiek proces, waar 

informatie en kennis gedeeld wordt en nieuwe ideeën voortkomen uit interactie tussen actoren. 

Zonder exploratie is de uitwisselingen van percepties, belangen en waarden lastig, waardoor er geen 

synchronisatie tussen actoren plaatsvindt. Exploratie zorgt voor de identificatie van win-win 

situaties, waardoor exploratie een belangrijk begrip wordt in de zoektocht naar een integraal AMO. 

Consolidatie, ofwel exploitatie, verwijst naar de productiviteit van de relaties van de actoren en de 

exploitatie van de hulpbronnen. Om te komen tot een vitaal netwerk, is de uitwisseling van 

hulpbronnen essentieel (Edelenbos, et al., 2015). Exploratie en exploitatie tezamen zorgen ervoor 

dat perspectieven samenkomen en hulpbronnen worden uitgewisseld.  

2.2.1.1 Condities voor het netwerk  

Naast de genoemde perspectieven van actoren kan er een tweede criterium genoemd worden om te 

onderzoeken in hoeverre actoren in staat zijn om samenhangend te werken. Je kan stellen dat de 

condities voor vitaliteit de mogelijkheid tot samenwerking weergeven. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een vijftal factoren (Edelenbos, et al., 2015). Hiermee kan geanalyseerd worden in 

hoeverre de praktijk verschilt van de theorie, waardoor er aangegeven kan worden hoe deze kloof 

tussen praktijk en theorie gedicht kan worden. De volgende vijf condities worden onderscheiden: 

gevoel van urgentie (1), informele netwerken (2), institutionele samenwerkingsarrangementen (3), 
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constructieve dialogen (4) en vertrouwen (5). Deze condities van vitaliteit zijn niet los van elkaar, 

maar zijn te zien als een soort mengpaneel. Gezamenlijk hebben de condities invloed op de vitaliteit 

van het netwerk, maar ook op elkaar. Samen zorgen de condities voor de hoogste mate van 

vitaliteit. De gemeente Rotterdam kan samen met de asset managers in het netwerk zoeken naar 

het behalen van deze condities.  

1. Gevoel van urgentie: Wanneer actoren een gedeeld gevoel van urgentie hebben, zullen zij 

meer bereid zijn om middelen en energie te steken in de deelname van een netwerk. Hierbij 

zijn er twee vormen van urgentie te onderscheiden, te weten beleidsurgentie (top-down 

urgentie) en bottom-up urgentie. Bij beleidsurgentie zien en voelen leiders in het netwerk de 

urgentie van het issue. Bij bottom-up urgentie zien actoren de maatschappelijke belangen 

van het issue en voelen de urgentie om te gaan samenwerken (Edelenbos, et al., 2015). 

Beide vormen van urgentie moeten enigszins aanwezig zijn om vitaliteit te vormen.  

2. Informele netwerken: Deze informele netwerken zijn tijdelijke structuren die formele 

organisatiestructuren overschrijden, waarin meerdere actoren uit meerdere organisaties 

meedoen. Er participeren actoren uit verschillende sectoren, waardoor er ruimte ontstaat 

om buiten de kaders van eigen organisatie te denken en te handelen. Door deze ruimte 

kunnen actoren gaan experimenteren en exploreren, waardoor er meer vitaliteit ontstaat in 

het netwerk (Edelenbos, et al., 2015).  

3. Constructieve dialogen: Constructieve dialogen in het netwerk leiden tot meer exploratie. 

In deze dialogen wordt informatie, kennis en percepties gedeeld. Dit leidt tot exploratie, wat 

een belangrijk concept voor vitaliteit is. Een vijandelijke of conflictzoekende aanpak in het 

netwerk leidt tot minimale communicatie en interactie. Actoren houden zich dan vast aan 

formele en bestaande posities (Edelenbos, et al., 2015). 

4. Vertrouwen: Vertrouwen is een belangrijke conditie voor vitaliteit. Met vertrouwen willen 

actoren informatie en kennis uitwisselen en maken ze hun percepties kenbaar. Vertrouwen 

is in dit onderzoek het geloof en de verwachting dat andere actoren handelen in gezamenlijk 

belang (Edelenbos, et al., 2015). 

5. Institutionele samenwerkingsarrangementen: Een informeel netwerk, zoals hierboven in 

het tweede punt is omschreven, is van belang voor de vitaliteit, maar in sommige gevallen is 

het goed om spelregels op stellen om een samenwerking te reguleren. Institutionele 

samenwerkingsarrangementen 

bezitten een set van regels en 

procedures om het proces te 

structureren. Werkstructuren of 

procesafspraken zijn hier 

voorbeelden van (Edelenbos, et al., 

2015). 

2.2.1.2 Sturen op een vitaal netwerk 

Nu duidelijk is geworden wat een vitaal 

netwerk inhoudt, en welke condities er nodig 

zijn om dit te bewerkstelligen, is het 

belangrijk om te zien aan welke knoppen de 

gemeente kan draaien om deze condities te 

behalen. Om tot een betere afstemming te 

Figuur 1: Mengpaneel. Urgentie (1), informele netwerken 
(2), Constructieve dialogen (3), vertrouwen (4), 
institutionele samenwerkingsarrangementen (5) en 
boundary spanner' 
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komen, is het immers van belang dat de genoemde condities van Edelenbos et al. (2015) behaald 

worden. Om die reden is het belangrijk om te onderzoeken welke handreikingen de theorie geeft 

voor het ontwikkelen van verschillende strategieën om de condities te halen. Zo kan onderzocht 

worden in hoeverre deze strategieën al gebruikt worden bij de gemeente, of welke toevoeging de 

praktijk kan hebben op de theorie. Zo kan een kloof tussen theorie en praktijk gedicht worden. Zoals 

beschreven staan de condities niet op zichzelf, maar hebben deze onderlinge invloed op elkaar. 

Hieronder worden daarom verschillende strategieën omschreven, om vervolgens duidelijk te maken 

op welke conditie(s) deze invloed hebben.  

Het belangrijkste startpunt van een samenwerking tussen publieke en private partijen is het creëren 

van meerwaarde voor alle partijen. Het vroeg betrekken van private partijen wordt gezien als een 

pluspunt hierin (Eversdijk & Korsten, 2007). De NABU ziet het vroeg betrekken van partijen zelfs als 

een kritische succesfactor (NABU, 2004). Op die manier kan kennis, kunde en ervaring in een vroeg 

stadium samen komen. De meerwaarde van de samenwerking wordt dan duidelijke, doelen kunnen 

vervlochten worden, kosten en baten worden duidelijk en er kunnen gezamenlijke scenario’s worden 

geschetst. Dit geeft een samenwerking een breder draagvlak. Een gevoel van urgentie wordt 

gekweekt, evenals het vormen van informele netwerken en constructieve dialogen. 

Een keerzijde van vroegtijdige betrokkenheid is het risico voor private partijen, wat voorkomt uit de 

onzekerheid over de toekomst. Dit leidt strategisch gedrag in de hand, waardoor de meerwaarde 

van de samenwerking verdwijnt (Eversdijk & Korsten, 2007). Het gebruiken van contracten en/of 

procesafspraken kan dat voorkomen. Om duidelijkheid te scheppen voor alle partijen kan een 

contractvorm gebruikt worden waarbij het ontwerpen, bouwen en onderhouden bij elkaar genomen 

worden en de risico’s verspreid worden. Hierbij kunnen projectteams gevormd worden waar er 

gesproken wordt over de voortgang van het project. Hiermee komt door de voorspelbaarheid van 

het proces vertrouwen. Het opstellen van contracten en projectteams geeft kaders waarbinnen 

samengewerkt kan worden; institutionele samenwerkingsarrangementen. Binnen deze projectteam 

vinden constructieve dialogen plaats.  

Het delen van kennis, informatie en percepties is belangrijk binnen een netwerk. Dit leidt tot 

exploratie, een belangrijk begrip binnen het vitale netwerk. Projectteams of projectgroepen zijn 

hiervoor uitermate geschikt. Belangrijk is dat elke betrokken partij deelneemt in deze groepen. Een 

gevoel van urgentie of meerwaarde is hierbij dus van groot belang. Kostenoverwegingen zijn 

hiervoor een goed argument. De kosten delen is over het algemeen goedkoper dan zelf betalen. 

Daarnaast moeten deze groepen regelmatig samenkomen om de voortgang te bespreken. Dit leidt 

tot constructieve dialogen, informele netwerken en institutionele samenwerkingsarrangementen. 

Het is goed voor de gemeente om een sturende rol aan te nemen in het interactieproces, maar niet 

per se een leidende rol. Een top-downachtige manier van sturen heeft weinig kans van slagen, door 

de steeds veranderende percepties van actoren (Klijn, 2005). De gemeente moet zich adaptief 

opstellen. De gemeente kan de rol aannemen van mediator of facilitator. De gemeente brengt 

actoren bij elkaar en kan bepaalde kaders stellen waarbinnen interactie plaatsvindt. In andere 

woorden moet de gemeente, of iemand in naam van de gemeente, de rol aannemen van een 

boundary spanner (Van Meerkerk & Edelenbos, 2014), zoals eerder omschreven. 
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2.3 Het eindpunt: afstemming 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het bereiken van afstemming tussen de verschillende 

partijen in de ondergrond van het Rotterdam. In de paragrafen hierboven zijn de perspectieven die 

actoren kunnen hanteren en de condities voor vitaliteit uiteengezet. Deze tezamen hebben invloed 

op respectievelijk de bereidheid en de mogelijkheid tot het vinden van afstemming. Wat 

afstemming precies inhoudt, wordt in deze paragraaf uiteengezet. Meerdere vormen van 

afstemming zijn immers mogelijk. In dit onderzoek worden drie verschillende vormen herkend, 

namelijk netwerkstructurering, negatieve coördinatie, positieve coördinatie. Deze drie typen van 

afstemming kunnen gezien worden als methoden om met een tekort aan consensus te om te gaan 

binnen een netwerk (Koppenjan, 2006). 

2.3.1 Netwerkstructurering 

Een eerste, maar niet wenselijke methode om een tekort aan consensus aan te pakken is het 

aanpassen van de afhankelijkheden tussen partijen in een netwerk. Dit betekent het herstructureren 

van relaties/coalities, reorganisaties of het wijzigen van hulpbronnenverdelingen. Daarbij kan het 

bijvoorbeeld gaan om middelen als rechten, bevoegdheden, geld en deskundigheid.  Hiermee kan 

het mogelijk worden om bepaalde vormen van beleid die eerder stuitten op hindermacht of een 

gebrek aan steun alsnog mogelijk gemaakt worden (Koppenjan, 2006). Het is hier mogelijk dat 

afhankelijkheden weg worden genomen, zodat samenwerking niet meer nodig is, of dat er bepaalde 

condities worden gecreëerd die samenwerken makkelijker maken. Dit kan bijvoorbeeld plaats 

vinden door beïnvloeding van de normen, de waarden, de percepties, de relaties of het formele 

beleid. Belangrijk is om te weten dat partijen het wel eens moeten zijn over de aanpak van de 

concrete problemen, anders zullen reorganisatieplannen mislukken (Ibid.). 

2.3.2 Negatieve coördinatie 

Negatieve coördinatie richt zich op het vermijden van ingrijpende beleidsvoorstellen die in strijd zijn 

met belangen en voorkeuren van verschillende partijen. Het gaat om het verminderen van de 

noodzaak tot interactie, door bijvoorbeeld grote beleidsvraagstukken op te knippen in kleinere 

delen. Je zou kunnen stellen dat het doel is om uit elkaars vaarwater te blijven, wat niet wenselijk is. 

Op deze manier wordt de integraliteit verkleind, evenals de kwaliteit en effectiviteit van 

beleidsoplossingen (Ibid.).  

2.3.3 Positieve coördinatie: conflictreductie en consensusbuilding 

Positieve coördinatie is de meest wenselijke vorm van afstemming, waarbij consensusvorming en 

conflictreductie centraal staan. Centraal in positieve coördinatie is het feit dat de consensus op 

verschillende niveaus bewerkstelligd wordt. Binnen deze niveaus kan consensus op verschillende 

manieren ontwikkeld worden. 

 Consensus over waarden: als eerste kan er gestreefd worden naar een overeenstemming 

van normen en waarden, hetgeen in de praktijk erg lastig blijkt te zijn. Het is heel moeilijk 

om waarden, assumpties en percepties aan te passen. Het is daarom beter om te spreken 

van strategische consensus, waar verschillende belangen en percepties worden onderkend 

(Hanf & O’Toole, 1992).  

 Consensus over doelen en probleempercepties: actoren hebben een overeenstemming over 

de aard van het probleem. Zodra er een dergelijke consensus is ontstaan, kan het probleem 

op min of meer rationale wijze worden opgelost (Koppenjan, 2006).  



Pagina | 26  
 

 Consensus over oplossingen: Partijen proberen een winwin situatie te creëren om zo een 

oplossing te bereiken (Ibid.). In termen van Teisman (1992) spreken we van 

doelvervlechting: het maken van een doelstelling die verschillende partijen recht doet. 

 Consensus over werkwijzen en interactieregels: actoren hebben een zekere 

overeenstemming over regels en conflictregulering, bijvoorbeeld vastgelegd in een 

arrangement. 

2.4 Samenhang in theoretische concepten 

In het theoretische kader is ingegaan op verschillende theoretisch concepten, waarmee de 

onderzoeksvragen uit dit onderzoek geanalyseerd kunnen worden. Er is gekeken hoe leiders kijken 

naar de complexe werkelijkheid. Hierbij kunnen zij een ordezoekende of een 

complexiteitserkennende blik op de wereld hebben. Deze perspectieven uiten zich in een 

ordezoekende of complexiteitserkennende asset managementstijl. Deze managementstijlen gaan 

anders om met de zoektocht naar een vitale netwerksamenwerking en de condities daarop invloed 

hebben: zo zijn ordezoekende managers meer gericht op een gesloten netwerk, zijn volhardend en 

besluitvaardig en zorgen zo voor de benodigde vitaliteit. Zij zorgen voor duidelijke kaders en doelen, 

waarbinnen alleen actoren acteren die relevant geacht worden bij de realisatie van de doelen. Dit 

geeft vertrouwen in het netwerk, daar actoren erop kunnen rekenen dat er alleen gehandeld wordt 

binnen de vooraf gestelde kaders en er gewerkt wordt richting het vooraf gestelde doel. Hiermee 

heeft een ordezoekende manager een positieve invloed op exploitatie. De complexiteitserkennende 

actoren zoeken met name naar support, met een focus op relaties en flexibiliteit. Ook 

complexiteitserkennende asset managers heeft zo een positieve invloed op de vitaliteit. Er wordt 

namelijk ingespeeld op de veranderende omgeving en de belangen van betrokken partijen worden 

meegewogen. Complexiteitserkennende managers hebben zo vooral een positieve invloed op 

exploratie: door meerdere partijen te betrekken en te verbinden, wordt er informatie en kennis 

uitgewisseld om tot een energiek en duurzaam proces te komen.  

Zoals gezegd zijn deze twee managementstijlen ideaaltypen en uitersten. Wel geven deze stijlen 

van management aan wat de denkwijze, of perspectief van een actor is. Het geeft weer in hoeverre 

een actor bereid is om afstemming te zoeken. Actoren met verschillende stijlen zullen een ander 

idee hebben over de optimale invulling van het netwerk en het beleid van de gemeente. Dit 

betekent dat succesvol beleid van de gemeente afhangt van de perspectieven van de actoren. De 

strategie van de gemeente moet aansluiten op deze denkwijzen om als succesvol ervaren te 

worden. Naast de perspectieven van de actoren, ofwel de bereidheid van de actoren om afstemming 

te vinden, is het van belang dat er een mogelijkheid tot afstemming bestaat. De gemeente moet 

acties ondernemen om afstemming mogelijk te maken: het moet bepaalde randvoorwaarden of 

condities creëren. In dit onderzoek worden een vijftal condities beschreven. De mate van 

aanwezigheid van deze condities bepaalt in hoeverre actoren de mogelijkheid hebben om 

afstemming te vinden. Dit zijn voor de gemeente de knoppen waar ze aan kan draaien om 

verschillende actoren, met verschillende denkwijzen in een netwerk samen te krijgen. 

2.5 Conceptueel model 
In dit onderzoek wordt bekeken hoe de verschillende perspectieven op complexiteit van de 

betrokken actoren effect hebben op het zoeken van afstemming. Hierbij wordt, zoals in het 

theoretisch kader uitvoerig is beschreven, gebruik gemaakt van complexiteitserkennende en 

ordezoekende perspectieven. Welk perspectief een actor overwegend hanteert, geeft aan in 
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hoeverre deze bereid is om afstemming te zoeken. Naast de complexiteitsbenaderingen van 

actoren, kunnen vijf condities voor vitaliteit in het netwerk gebruikt worden voor de zoektocht naar 

afstemming. Deze geven aan in hoeverre de mogelijkheid bestaat om samenwerking te vinden. 

Om deze reden gebruikt de gemeente Rotterdam bepaalde sturingsmechanismen om te zorgen dat 

deze condities voor vitaliteit behaald worden. Hierbij moet oog gehouden worden voor de 

perspectieven van de actoren, zodat de aanpak van de gemeente aansluit bij de wensen van de 

actoren. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de gemeente in de huidige governance-strategie 

(T0) wel degelijk zoekt naar afstemming, maar niet bewust rekening houdt met de genoemde 

perspectieven en condities voor vitaliteit. Deze hebben echter wel invloed op de mate van 

afstemming. In dit onderzoek wordt eerst de huidige situaties van governance omschreven, om 

vervolgens aan de hand van de theorie een nieuwe governancestrategie te kunnen omschrijven in de 

conclusies en aanbevelingen. 

 

Wanneer de huidige situatie onderzocht is, kan er aan de hand van theorie beargumenteerd worden 

hoe de gemeente in een toekomstige governance-stategie verbeterpunten kan aanbrengen in het 

zoektocht naar afstemming. Hierbij spelen de perspectieven een grote rol in de strategie, en wordt 

er actief gestuurd op de condities voor vitaliteit. Hiermee kan de gemeente inspelen op de wensen 

van de actoren en de via de condities mogelijkheden creeren tot afstemming. 
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3 Operationalisatie 
Om de concepten uit het theoretisch kader meetbaar te maken, is het nodig om deze te 

operationaliser0en. Hierbij wordt er eerst een definitie gegeven aan het concept, gevolgd door 

verschillende indicatoren om het (theoretisch) concept meetbaar te maken. 

Concept Definitie Indicatoren 

P
er

sp
e

ct
ie

ve
n

 o
p

 c
o

m
p

le
xi

te
it

 
 

Ordezoekend asset 
management 

Asset management gebaseerd op 
het perspectief op de 
werkelijkheid waarbij de actor 
complexiteit tracht te reduceren. 
Het eigenbelang staat hierin 
voorop en kennis is rationeel en 
eenzijdig. Handelingen hieruit 
uiten zich in (tijdelijke) projecten 
en basis van feiten en 
(kwaliteits)criteria. Actoren zijn 
met name gericht op exploitatie. 

- Exploitatie: 
gestructureerd/ove
rzichtelijk netwerk 

- Smalle boundaries: 
focus op eigen 
organisatie(doelen) 

- Eenzijdige 
kennisontwikkeling 

- Focus op tijdelijke 
projecten 

Complexiteits-
erkennend asset 
management 

Asset management gebaseerd op 
het perspectief op de 
werkelijkheid waarbij 
complexiteit wordt erkend. 
Eigenbelang en 
gemeenschappelijk belang 
worden gekoppeld, de focus ligt 
op een permanente verbinding. 
Kennis wordt gemeenschappelijk 
ontwikkeld in ketens, netwerken 
en processen. Actoren zijn met 
name gericht op exploratie. 

- Exploratie: flexibel 
netwerk/innoveren 

- Brede boundaries: 
verder kijken dan 
eigen 
organisatie(doelen) 

- Gedeelde 
kennisontwikkeling 

- Focus op 
langdurige/perman
ente verbindingen 

B
o

u
n

d
ar

ie
s 

 

Boundary 
 
 
 

Grenzen die getrokken worden 
door actoren, waarmee zij 
bepalen wat zij relevant vinden en 
wat niet. Boundaries bestaan 
daarmee vooral in de perceptie 
van de actor zelf. Met het zetten 
van boundaries hebben actoren 
invloed op inclusie en exclusie van 
actoren, domeinen en frames 
(problemen, oplossingen, 
belangen) 

- Smalle en strikte 
boundaries: gericht 
op eigen 
organisatie 

- Flexible en brede 
boundaries: over de 
eigen 
organisatiegrenzen 
heenkijken 

E
xp

lo
it

at
ie

 / 
ex

p
lo

ra
ti
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E
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/ e
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Exploratie 
 
 

Exploratie verwijst daarbij naar 
een energiek proces, waar 
informatie en kennis gedeeld 
wordt en nieuwe ideeën 
voortkomen uit interactie tussen 
actoren. Zonder exploratie is de 
uitwisselingen van percepties, 
belangen en waarden lastig, 
waardoor er geen synchronisatie 
tussen actoren plaatsvindt. 
Exploratie zorgt voor de 

- Uitwisselen ideeën, 
kennis en 
informatie, 
percepties en 
belangen 

- Gericht op 
innovatie, nemen 
van risico’s 

- Flexibel, open 
netwerk  
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identificatie van win-win situaties, 
waardoor exploratie een 
belangrijk begrip wordt in de 
zoektocht naar een integraal 
AMO. 

Exploitatie 
 
 
 
 

Exploitatie verwijst naar de 
productiviteit van de relaties van 
de actoren en de exploitatie van 
de hulpbronnen. Om te komen tot 
een vitaal netwerk, is de 
uitwisseling van hulpbronnen 
essentieel. 

- Uitwisselen van 
hulpbronnen en 
middelen 

- Gestructureerd en 
overzichtelijk 
netwerk 

C
o

n
d

it
ie

s 
vo

o
r 

vi
ta

lit
ei

t 

Condities die aangeven in hoeverre actoren in staat zijn om samenwerkend te handelen. 

Gevoel van urgentie Het gevoel van actoren om een 
issue (gezamenlijk) aan te pakken 

- Beleidsurgentie 
(top-down) 

- Bottom-up 
urgentie 

Informele netwerken 
 

Tijdelijke structuren die formele 
organisatiestructuren 
overschrijden, waarin meerdere 
actoren uit meerdere organisaties 
deelnemen. 

- Informele face-to-
face interacties, 
relaties en 
bijeenkomsten 

- Frequente 
uitwisseling van 
informatie, 
georganiseerd door 
boundary spanners 

Constructieve dialogen 
 

Dialogen waarin informatie, 
kennis en percepties wordt 
gedeeld, om percepties van 
andere actoren te (h)erkennen. 

- Openheid in 
gesprekken tussen 
alle betrokken 
actoren 

- Passende, 
constructieve 
gesprekken tussen 
actoren 

Vertrouwen 
 

Een stabiele en positieve 
verwachting van het handelen van 
andere actoren. 

- Men houdt 
rekening met 
elkaars 
verwachtingen, 
belangen en 
intenties. 

- Actoren onthouden 
zich van 
opportunistisch 
gedrag. 
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Institutionele 
samenwerkingsarrange
menten 
 

Een samenwerking dat 
gestructureerd is met regels, 
procedures en afspraken. 

- Procesafspraken, -
regels en – 
procedures. 

- Aanwezigheid van 
formele 
werkstructuren, 
zoals werk- en 
stuurgroepen.  

W
ijz

e 
va

n
 a

fs
te

m
m

in
g

 

Methoden of wijzen van afstemming om met verschillen in consensus over waarden, 
percepties, problemen en/of oplossingen om te kunnen gaan binnen een netwerk.  
 

Netwerkstructurering Herstructureren van 
afhankelijkheden in het netwerk 
door eerdere vormen van beleid 
die stuitten op hindermacht aan 
te passen. Consensus over de 
aanpak is essentieel. 

- Herstructurering 
relaties; nieuwe 
coalities. 

- Reorganisaties. 
- Wijziging 

hulpbronverdeling 
(bijvoorbeeld 
rechten, 
bevoegdheden, 
geld of 
deskundigheid). 

Negatieve coördinatie Richt zich op het vermijden van 
(ingrijpende) beleidsvoorstellen 
die in strijd zijn met belangen/ 
voorkeuren van actoren. Het gaat 
om reductie van de noodzaak tot 
interactie. 

- Opknippen beleids-
vraagstukken. 

- Verkleinen 
integraliteit 

- Niet interfereren 
met elkaars 
werkzaamheden 

Positieve coördinatie Consensusvorming en 
conflictreductie staan centraal, op 
verschillende niveaus. 

- Erkennen belangen 
en percepties. 

- Gedeelde 
probleem- en 
doelpercepties. 

- Doelvervlechting.  
- Consensus over 

interactieregels: 
arrangementen, 
convenanten. 

Tabel 3: Operationalisatie (Edelenbos, Van Meerkerk & Van Leeuwen, 2015; Edelenbos, Van Buuren & Klijn, 2013; 
Van Meerkerk & Edelenbos, 2014) 

In het onderzoek worden de condities voor vitaliteit getoetst aan de hand van een Likert schaal. Elke 

conditie heeft, zoals in de operationalisatie is weergegeven, twee indicatoren. Wanneer deze in 

hogere mate aanwezig is, krijgt deze een score: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog. Deze 

kwalitatieve score wordt uiteraard onderbouwd met een uitleg, omdat een score alleen niet genoeg 

zegt. Op deze manier wordt duidelijk welke condities in meer of mindere mate aanwezig zijn in het 

netwerk (Edelenbos, et al., 2015). De mate van de aanwezigheid van de condities is gebaseerd op 

uitspraken van de elf respondenten van verschillende actoren in het netwerk. Elke actor erkent of 

beoordeelt de afstemming en de verschillende condities op een andere wijze. Wanneer meerdere 

actoren bepaalde condities goed beoordelen of deze erkennen, zal de score hoger zijn. Op deze 
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manier kan de mate van aanwezigheid van elke conditie gewaardeerd worden. Aan de hand hiervan 

kunnen aanbevelingen gegeven worden aan de gemeente Rotterdam hoe zij meer gelegenheid tot 

samenwerking kunnen verbeteren. 
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4 Methodologie 
In de voorgaande hoofdstukken is omschreven wat er onderzocht gaat worden. In dit hoofdstuk 

worden de methoden en technieken om tot het eindresultaat te komen omschreven. De 

methodologie geeft gaan aan langs welke weg binnen de wetenschap tot bepaalde inzichten 

uitspraken gekomen is.  

4.1 Casusselectie 

Deltares is geïnteresseerd in de zoektocht naar een meer efficiënte manier van governance wanneer 

het gaat om de inrichting van de ondergrond. In deze ondergrond zijn, en komen steeds meer assets 

van (private) actoren. Daarnaast zijn er vele natuurlijke assets in de ondergrond aanwezig die benut 

kunnen worden, zoals koude-warmteopslag. Het gebruik van de ondergrond en de inrichting hiervan 

is een grote onbekende bij gemeentes. Pas nu komt het besef dat de ondergrond een meer optimale 

manier van inrichting kan krijgen.  

Om de inrichting van de ondergrond te onderzoeken is er samen met Deltares gezocht naar een 

geschikte casus om de zaak te concretiseren. De keuze is hierbij gevallen op het stationsgebied 

stationsgebied in Rotterdam. Dit gebied heeft het afgelopen decennium een grote metamorfose 

ondergaan. Dit zowel bovengronds als ondergronds. In het kleine gebied zijn ontzettend veel grote 

organisaties actief met (ondergrondse) assets. Omdat er zoveel actoren actief zijn in het gebied kan 

goed onderzocht worden hoe een wirwar aan belangen, percepties en perspectieven worden 

gemanaged door de gemeente Rotterdam. Gezien het feit dat het project inmiddels afgerond is, is 

het mogelijk om hier de governance-strategieën van de gemeente te evalueren en waar mogelijk 

verbeterpunten aan te bevelen.  

4.2 Onderzoeksvorm 
Dit onderzoek kan worden beschouwd als kwalitatief. Het onderzoek richt zich op het begrijpen van 

perspectieven en percepties van actoren. Er wordt getracht te verklaren wat de onderlinge 

afhankelijkheden, perspectieven en belangen van actoren betekenen. Om dit te bereiken moet 

bekeken worden hoe actoren de werkelijkheid interpreteren. Het is daarom belangrijk om meer de 

diepte in te gaan in plaats van de breedte. Om die reden past een kwalitatief onderzoek beter dan 

een kwantitatief onderzoek in dit geval.  

De strategie van dit kwalitatieve onderzoek is het gebruik van een case study. Omdat de 

dataverzameling van een kwalitatief onderzoek erg tijdrovend is, wordt er slechts een enkele casus 

bestudeerd. Door het kiezen van een enkele casus is het wel mogelijk om de diepte in te gaan. Zo 

kan achterhaald worden welke strategieën de gemeente kan toepassen om een succesvol beleid te 

voeren wat betreft asset management van de ondergrond. Met het uitvoeren van een case study is 

het mogelijk om complexe situaties te verklaren. Een kwalitatieve case study past het beste bij dit 

onderzoek, omdat er percepties van actoren worden onderzocht. Een case study kan begrip geven 

van de unieke situatie. Dit past goed bij de doelstelling van het onderzoek: hoe de verschillende 

perspectieven van actoren van invloed zijn op de kansen voor een integraal beleid.  

4.3 Dataverzameling 

Om empirische data te verzamelen is gebruik gemaakt van interviews. In dit geval is de methode 

van semigestructureerde interviews toegepast. Op die manier krijgen respondenten de kans om hun 

verhaal te vertellen en bepaalde issues toe te lichten. Er is gebruik gemaakt van enkele kernpunten 
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die gevraagd moesten worden, zodat de antwoorden van verschillende respondenten vergeleken 

kunnen worden. Als de punten niet direct in de antwoorden van de respondenten terugkomen, kan 

worden doorgevraagd tot het gewenste resultaat bereikt is. De vragen en/of kernpunten van de 

interviews zijn gebaseerd op de belangrijkste concepten van het onderzoek, welke terug te vinden 

zijn in de operationalisatie. 

4.4 Selectie van respondenten 

In dit onderzoek wordt met name gekeken naar de belangrijkste spelers (in de ondergrond) van het 

project rondom het Rotterdamse stationsgebied. Het aantal grote spelers in het gebied is vrij 

beperkt en om die reden is er gebruik gemaakt van een selecte steekproef. Via de gemeente 

Rotterdam heb ik veel van de mogelijk respondenten toegestuurd gekregen, dus je zou kunnen 

stellen dat dit via een sneeuwbaleffect ging. In de bijlage is een lijst van respondenten toegevoegd. 

Dit zijn verschillende personen werkzaam in de ondergrond, in verschillende sectoren, zowel private 

partijen (bijvoorbeeld KPN en Ziggo) en (semi-)publieke partijen (bijvoorbeeld Stedin, RET en 

ProRail). Door de contacten van de gemeente heb ik een goed overzicht gekregen van de 

belangrijkste betrokken partijen in het project. Er zijn nog vele andere spelers in de ondergrond van 

het station te noemen, maar vanwege tijdsgebrek is er gekozen om deze niet te interviewen. Dit is 

dan ook gelijk het nadeel van deze selecte steekproef: interessante inzichten van de niet-

geïnterviewde partijen zijn helaas uitgesloten van het onderzoek. 

4.4.1 Dataverwerking interviews 

Van de interviews is een opname gemaakt, zodat deze getranscribeerd kunnen worden. Zo kunnen 

de uitspraken van de respondenten zo letterlijk mogelijk gebruikt worden voor de analyse. Hier en 

daar zijn kleine aanpassingen gedaan zodat zinnen beter lopen. De transcripten van de interviews 

worden geanalyseerd aan de hand van een codeerschema (zie bijlage), welke gebaseerd is op de 

operationalisatie. Op deze manier kan zowel latente als manifeste informatie gebruikt worden. 

4.4.2 Bestaand materiaal 

Naast de interviews is er ook gebruik gemaakt van informatie wat niet door eigen onderzoek 

verkregen is. Dit zijn vooral documenten van Deltares of de gemeente Rotterdam, welke gebruik 

zijn voor de inleiding en de omschrijving van de casus. Ook zijn documenten van de gemeente 

Rotterdam gebruikt voor de uiteenzetting over het beleid/visie rondom asset management van de 

gemeente. Dit zijn documenten die ik alleen heb kunnen verkrijgen via een contact of respondent. 

Het nadeel hiervan is dat deze contacten alleen de informatie geven die zij zelf nuttig achten, niet de 

informatie die ik zelf nodig denk te hebben. Om informatie toch te kunnen controleren is het van 

belang geweest om de data uit interviews te vergelijken met overige informatie, verkregen uit ofwel 

verkregen documenten, online informatie of andere (nieuws)media.  

4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 

Dit onderzoek spitst zich als case study toe op slechts een enkel project in de gemeente Rotterdam. 

Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews. Om 

deze reden is de empirische data enkel te gebruiken is in deze specifieke case en kan de 

betrouwbaarheid en externe validiteit niet volledig zijn. De gevonden antwoorden zijn lastig te 

generaliseren naar andere contexten. Het doel van dit onderzoek is het vinden van kansen voor een 

integrale aanpak van asset management van de ondergrond. Dit betekent dat er wel getracht wordt 

een theoretische basis te vormen voor andere casussen. Zo kunnen de onderzoeksresultaten wel 
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gebruikt worden om andere contexten op een gelijke wijze onderzocht kunnen worden. De interne 

validiteit is daarentegen wel te garanderen. Dit wordt ook al bereikt door het waar mogelijk 

toepassen van triangulatie. Antwoorden uit interviews kunnen bijvoorbeeld geverifieerd worden 

met data uit geschreven documenten als beleidsstukken of gebiedsplannen. 
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5 De empirie: Metamorfose Rotterdams stationskwartier 

5.1  Het stationsgebied  

Dit onderzoek spitst zich toe op de vernieuwing van het stationsgebied in Rotterdam en met name 

de invulling van de ondergrond in het gebied. Om duidelijkheid te scheppen over de verschillende 

gebeurtenissen tijdens het proces, is het van belang om een omschrijving te geven van het project 

en welke actoren hierbij actief waren. 

 

Bouwterrein Rotterdam Centraal (Gemeente Rotterdam, 2015). 

5.2 Het project 
De eerste plannen voor een nieuw stationsgebied zijn ontstaan rond 2000. De eerste opzet was een 

volledig integraal plan. In de eerste plannen werd er een volledige scheiding van functies 

voorgesteld. Dit betekende een eigen lag voor elke vorm van verkeer, een eigen laag voor 

voetgangers, autoverkeer, trams en natuurlijk trein en metro. Dit plan bleek uiteindelijk voor de 

grootste geldschieter, het rijk, te duur. Om tot een nieuw plan te komen is er een prijsvraag 

uitgeroepen, welke werd gewonnen door Team CS. Dit is het plan wat uiteindelijk is uitgevoerd.  

Ook dit plan is integraal opgezet. Alleen de zijkanten van het gebied werden vrijgelaten. De focus 

van het project lag op het integraal gebruik van de vervoersterminal, waarbij het metrotraject als 

startpunt is gebruikt. Deze was daar immers al aangelegd en kan niet zomaar verplaatst worden. 

Daarbovenop is gestapeld om het gebied optimaal te benutten. De autowegen zijn ook gescheiden 

van het voetgangersverkeer voor een optimale benutting van de ruimte. Deze zijn ondergronds 

getrokken met de Weena-tunnels. Trams zijn uiteindelijk wel op het maaiveld gebleven, naast de 

terminal. Op die manier zijn de verschillende functies uiteindelijk toch uit elkaar getrokken. Toen dit 

plan werd goedgekeurd, kon begonnen worden met de aanleg. 

Uiteindelijk is er vanuit dit ruimtelijke en integrale plan begonnen met de bouw. Later zijn er, met de 

gedachten bij asset management, meerdere ondergrondconstructies toegevoegd aan het originele 

plan. Een voorbeeld hiervan is de ondergrondse fietsenstalling, waar de eerste steen al snel gelegd 
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werd. Ook is de ondergrondse autoparkeergarage toegevoegd aan het plan, omdat deze ruimte 

onbenut en vrij bleef. De behoefte voor een dergelijke garage bestond en de kans om aan deze 

behoefte te voldoen is gepakt. 

Het gehele project rondom het stationsgebied is opgedeeld in zes verschillende (sub)projecten. Dit 

is bewust gekozen door de gemeente Rotterdam. Op die manier kon het project volledig in de markt 

gezet worden. Dit betekent wel dat er veel raakvlakken zijn tussen verschillende projecten en de 

opdrachtgevers en uitvoerders. Gezien het feit dat de gemeente de opdrachtgever is, de partij die de 

projecten in de markt heeft gezet, de uiteindelijk verantwoordelijkheid krijgt om dit goed te laten 

verlopen. De gemeente Rotterdam moet sturing geven aan het proces. Per contract heeft de 

gemeente daarom afspraken gemaakt om die raakvlakken te beheersen en hoe daar mee om te 

gaan is. Bovendien werden er raakvlakoverleggen gehouden met de partijen die actief waren in het 

gehele project. Zelfs binnen de gemeente zelf is het een behoorlijke klus geweest om afstemming te 

bereiken. Ook in eigen huis had de gemeente te maken met verschillende projectleiders die aan 

verschillende projecten werkten. Binnen de regelmatige overleggen werd de afstemming gezocht. 

Een goed voorbeeld van een danig raakvlak is de aanleg van de terminal. Deze is apart aanbesteed 

en is dus niet aangelegd door dezelfde partij als de metrolijn, welke eronder ligt. Daarnaast was 

ProRail verantwoordelijk voor de aanleg van alles wat boven en onder de treinsporen is aangelegd, 

met zijn eigen ingenieursbureau en aannemer. De raakvlakken waren dus niet alleen naast elkaar, 

maar ook boven elkaar. Hiervoor werden overleggen gehouden om dit te beheersen (Maandag, 

2014). 

Om het project te beheersen, geeft de gemeente in interviews aan dat enkele zaken van groot 

belang zijn. Als eerste is het belangrijk om duidelijkheid te hebben. Mensen moeten weten bij wie 

bepaalde verantwoordelijkheden zitten. Men moet weten met wie de afspraken precies gemaakt 

zijn, zodat daar geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan. Een heldere organisatie met heldere 

ingangen is een vereiste voor een geode sturing. De organisatie dient plaats te vinden op de 

eerdergenoemde raakvlakken.  Binnen de gemeente moeten er mensen aangesteld worden die zich 

een contract eigen maken en over hun eigen grenzen heen durven te denken. De gemeente zorgt er 

voor dat partijen die elkaar ‘raken’ met elkaar in gesprek gaan. Daarvoor hebben de mensen veel 

kennis en deskundigheid nodig, zodat ze weten waar ze over praten. Men werkt in grote mate op 

basis van vertrouwen in elkaar. De gemeente is op zoek gegaan naar de raakvlakken en daar is op 

georganiseerd, met behulp van planningstools. Er is een masterplanning opgesteld en daar is 

voortdurend op gestuurd. Zo is het duidelijk gebleven wat er waar gebeurd en wat daarvan de 

consequenties zijn voor anderen. Daarnaast is er een procesachtig blokkenschema opgesteld, 

waarom de samenhang van de contracten duidelijk werd. Deze ‘procesboom’ ging dwars door het 

hele project heen. Zo werd duidelijk welke consequentie de verschuiving van een project had voor 

het gehele plan. Aan deze boom werd voortdurend getoetst door een apart ingesteld 

risicomanagementteam. Deze organisatie, die los stond van de rest van de organisatie, 

rapporteerde continu over mogelijke risico’s. Hierbij gebruikten zij de procesboom, maar ook hun 

eigen kennis en inzicht. Zo werden de processen, die langs elkaar, maar ook boven elkaar 

doorliepen, zo goed mogelijk gestuurd. Toen de overkapping van de hal werd geplaatst, moesten er 

bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt worden over de plaatsing van de hijskranen en 

dergelijke, zodat mensen die onder de hal werkten geen gevaar konden lopen. Hieronder is een 

grove tijdlijn opgesteld ter verduidelijking. 
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1957   Opening oude Centraal Station Rotterdam 
26-01-2005   Start nieuwbouw metrostation Rotterdam Centraal onder het 

Stationsplein 

05-2006   Start bouw nieuwe Weenatunnel 
27-04-2007   Starthandeling realisatie tramhalte Rotterdam Centraal 
03-09-2007     Tijdelijk station in gebruik 
16-01-2008    Start sloop van het oude station 
25-06-2008   Opening zuidelijke buis Weenatunnel 
05-2009   Start bouw parkeergarage Kruisplein 
28-09-2009     Ingebruikname metrostation Rotterdam Centraal 
01-2010   Opening nieuwe Weenatunnel, inclusief noordelijke buis 
02-2010   Start bouw sporenkap en reizigerspassage 
16-08-2010   Opening RandstadRail 
19-04-2011   Parkeergarage Kruisplein bereikt op 20 meter diep het laagste 

punt 
23-11-2011   Project Rotterdam Centraal bereikt op 30 meter hoogte het 

hoogste punt 
11-2011   Start bouw ondergrondse fietsenstalling 
04-2012   Oplevering eerste deel van het casco van de Zuidhal 
10-11-2012    Nieuwe reizigerspassage in gebruik 
18-11-2013   Opening ondergrondse fietsenstalling 
25-11-2013   Opening parkeergarage Kruisplein 
Medio 2014   Oplevering verbindingstunnelparkeergarage Kruisplein met de 

Schouwburgpleingarage 
2015   Definitieve inrichting van de buitenruimte gereed 
Tabel 4: Tijdlijn Rotterdam Centraal (Gemeente Rotterdam, 2015). 

5.3 Zes deelprojecten 

Een van de redenen waarom het project van de herstructurering van het station zo enorm complex 

hebben gemaakt, is het feit dat er op een klein oppervlakte boven- en ondergronds aan veel 

projecten tegelijk gewerkt is, op een klein oppervlakte. Alle gebruikelijke activiteiten moesten 

daarnaast ook gewoon nog doorgang vinden. In ongeveer acht jaar tijd is gewerkt aan verschillende 

onderdelen van het gehele proces, te weten de overkapping van de sporen, de stationshal, het 

metrostation Rotterdam Centraal, de ondergrondse fietsenstalling, de Weena-tunnel en de 

parkeergarage onder het Kruisplein. Daarbij komt nog de volledig nieuwe inrichting van de 

buitenruimte (Maandag, 2014).  

5.3.1 Stationshal 

Het meest in het oog springende deelproject is natuurlijk de stationshal, ook wel de Zuidhal 

genoemd. Van buiten volledig bedenkt met roestvrijstaal en aan de binnenkant met hout, rust de hal 

nergens op palen, behalve vier steunpilaren aan de buitenkant. De enorme driehoek wijst naar de 

stad, als een bijzonder entree. De constructie van het casco is een complex karwei geworden. Voor 

de werken boven de sporen is een buitendienststelling vereist: uit veiligheidsoverwegingen mochten 

er geen treinen rijden onder het bouwwerk. Zo’n periode kent veel consequenties voor het 

treinverkeer, en moest dus zorgvuldig en ver van tevoren gepland worden, met bij bijvoorbeeld de 

Nederlandse Spoorwegen. Bovendien moeten daarom alle materialen tijdig op de plek van 

bestemming komen, om alles binnen de tijd af te hebben. De grote onderdelen zijn in België 
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gemaakt en in het stationsgebied geassembleerd, met behulp van de grootste kraan van Europa. 

Om het gewicht van deze kraan te ondersteunen, is aan de Conradstraat een betonnen 

funderingsplatform gestort, rustend op tachtig palen. Omdat deze vlakbij de metrolijn ligt, kan er 

niet geheid worden, maar moesten de palen de grond in geschroefd worden. Door de tijdsdruk door 

de buitendienststelling en de beperkte ruimte lag er veel druk op dit deelproject. Tijdelijk 

ondersteuningspalen moesten worden aangelegd om het gewicht van het casco te dragen tijdens 

het bouwen. Het vinden van de juiste punten voor deze palen is een klus op zich door de 

aanwezigheid van de metrolijn. Het dak hiervan kon het gewicht niet dragen namelijk. Een goede 

samenwerking tussen de partijen is dan vereist. Uiteindelijk is het eerste deel van het casco in april 

2012 afgerond (Ibid.). 

5.3.2 Metrostation Rotterdam Centraal 

Naast een nieuwe stationshal, hoorde bij de plannen een nieuwe lightrailverbindingen tussen 

Rotterdam en Den Haag, de RandstadRail. Deze verbinding maakt gebruik van de vroegere 

Hofpleinlijn, waar vroeger NS-treinen over reden richting Den Haag. Mede door deze nieuwe 

verbinding is de verwachting dat het oude metrostation uit 1968 bij het centraal station de reizigers 

niet meer kan verwerken. Daarom verdient het metrostation een ingrijpende vernieuwing. Het 

ontwerpproces van het treinstation loopt vertraging op, waardoor het initiële plan om beide 

deelprojecten tegelijk te bouwen, niet door kan gaan. De RandstadRail wordt al gebouwd, terwijl 

het stationsontwerp verder wordt uitgekristalliseerd. Het nieuwe metrostation moet twee keer zo 

groot worden als de oude, met meer sporen en meer perrons. Het normale metroverkeer moet 

ondertussen gewoon doorgang vinden. In 2004 begint het bouwen. Er wordt een diepe, droge 

bouwput gemaakt. Er zijn betonnen diepwanden gemaakt tot een diepte van veertig meter. Omdat 

deze wanden zo diep zijn, hoeft er niet constant water weggepompt te worden. Hierop wordt een 

betonnen dak te liggen, die tegelijkertijd ook dient als vloer van de stationshal, waarover reizigers 

naar hun treinen kunnen lopen. Probleem is alleen dat bij de Delftse Poort een metrolijn ligt, 

waardoor daar geen diepwand gestort kan worden. Door de grond aan die kant te bevriezen, is er 

alsnog een oplossing gevonden. Vervolgens is het hele oude station uitgegraven. Hieromheen wordt 

het nieuwe station gebouwd. In 2009 wordt het nieuwe metrostation gedeeltelijk geopend (Ibid.). 

5.3.3 Fietsenstalling 

De fietsenstalling in het stationsplein is een puzzel op zich. Het bouwwerk past precies tussen de 

nieuwe metrohalte en de noordelijke buis van de Weenatunnel. De stalling is een van de laatste 

projecten waaraan begonnen is in november 2011. Al ver van tevoren is begonnen met de 

voorbereidingen, bijvoorbeeld met de bouw van een dak, zodat tram- en metroreizigers niet ineens 

in een bouwput belanden, maar hier gewoon overheen kunnen wandelen. Op dat moment is het 

ontwerp van de stalling nog niet eens volledig af, maar duidelijk is dat de volledige beschikbare 

ruimte benut gaat worden. Allereerst moet het terrein gereed worden gemaakt, wat al een klus op 

zich is door de wirwar van kabels en leidingen in de grond. Deze moeten allemaal omgelegd worden, 

waarvoor vergunning nodig zijn. Bovendien moeten elke eigenaar/beheerder instemmen met het 

plan. In totaal zijn hier negentien partijen bij betrokken. Dit kost een half jaar de tijd (Ibid.). 

Uiteindelijk komen de meeste kabels en leidingen in kunststof mantelbuizen met een diameter van 

20cm, die in het dak van de fietsenstalling in beton worden gegoten. Voor de stadsverwarming blijkt 

in tweede bredere stalenmantelbuizen plaats in een verdikking van de dakconstructie. Het riool past 

hier niet bij, daar is een nauwe ruimte tussen de Weenatunnel en de fietsenstalling voor gevonden.  
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Vervolgens moeten funderingspalen aangelegd worden. Heien is hier niet mogelijk, omdat de 

dakconstructie van het station een heistelling niet toelaat: deze past er niet onder. De palen worden 

daarom hier in de grond geschroefd. Sommige palen schieten alleen alle kanten op in de grond. 

Reden: restanten van de oude dierentuin. Na het bombardement zijn restanten van de oude 

dierenverblijven in de singels gegooid om deze te dempen. Er wordt besloten om het hele gebied af 

te graven en weer met zand vol te storten. 

Tegelijkertijd wordt er aan de stationshal gewerkt, hetgeen goede afstemming vereist. In 

coördinatieoverleggen wordt dit gepland. Soms moest er daarom afwisselend aan de stationshal en 

de stalling gewerkt moest worden (Ibid.). 

5.3.4 Weenatunnel 

Bij de bouw van het nieuwe stationsgebied is de wens ontstaan om voetgangers bij hun eg naar het 

stationsgebouw zo min mogelijk te belemmeren. Alle barrières zoals in de oude situatie moesten 

weg genomen worden. Denk hierbij aan rijdende trams of druk verkeer bij de weg van het station 

naar de stad. Al sinds de jaren vijftig ligt er een tunnel onder het Weena, tussen het stationsplein en 

het Kruisplein. Die tunnel was alleen bedoeld voor verkeer tussen oost en west. Om al het verkeer 

hier doorheen te laten rijden, moet de tunnel verdubbeld worden. Later komt er ook een 

parkeergarage onder het Kruisplein hoog op de prioriteitenlijst. Een afslag uit de tunnel naar de 

garage is dan snel bedacht. In mei 2006 beginnen de werkzaamheden. Ook hier geldt natuurlijk dat 

de bovengrondse activiteiten geen hinder mogen ondervinden: trams moeten blijven rijden. Het 

eerste wat er wordt gebouwd is dan ook een tunneldak, waar de trams overheen kunnen blijven 

rijden. Verder worden er damwanden gemaakt om een bouwput te creëren waar de tunnel in 

gebouwd kan worden. De zuidelijke wand, waar de toegang naar de parkeergarage in komt, wordt 

een diepe betonnen wand van 42 meter diep gebouwd, net al de rest van de parkeergarage. Om de 

tunnel heen wordt het water weg gemaald, om droge voeten te houden. Tijdens de werkzaamheden 

rijdt het verkeer door de noordelijke tunnel, die al bestond. In juni 2008 is ook de zuidelijke tunnel af 

en klaar voor gebruik. Dit betekent dat nu de werkzaamheden aan de noordelijke tunnel kunnen 

beginnen. Eerst wordt de tunnel afgebroken en een nieuwe tunnelbuis gebouwd. Het intrillen van de 

damwanden zorgt voor een hoop overlast, mede door puin uit de Tweede Wereldoorlog waar 

doorheen getrild wordt. In januari 2010 is ook de noordelijke tunnel gereed. De Weenatunnel wordt 

in gebruik genomen (Ibid.). 

5.3.5 Kruispleingarage 

Om dat door de hogesnelheidstrein en de RandstadRail een toename van het aantal reizigers wordt 

verwacht, wordt bij het ontwikkelen van het gebied extra parkeergelegenheid ingepland. Het 

Kruisplein komt in aanmerking voor een ondergrondse parkeergarage. Deze ligt dan vlak bij het 

nieuwe station en er wordt een verbinding met de al bestaande Schouwburgpleingaragegemaakt. In 

mei 2009 wordt begonnen met de bouw. De parkeergarage zorgt door zijn afmetingen (154 meter 

lang, 33 meter breed en diepwanden van 40 meter diep) voor de nodige uitdagingen. Wederom 

wordt er begonnen met het bouwen van een bouwput, met diepwanden zodat het droog blijft. Het 

ontgraven van de bouwput kost een jaar tijd, evenals het storten van de diepwanden. In 2013 is het 

bouwwerk klaar. Dan wordt er begonnen aan de verbinding met het Schouwburgplein. In 2014 is 

deze ook gereed en kunnen automobilisten de andere garage binnenrijden (Ibid.).  
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Naast de parkeerfunctie heeft het bouwwerk nog een tweede, verborgen functie: waterberging. 

Tussen de stoep van het Kruisplein en de dakconstructie bevindt zich een waterbassin met een 

diepte van 70 cm. Wanneer het hard regent kan het water hier in terecht komen.  

5.3.6 Buitenruimte 

De inrichting van de buitenruimte rondom het station is te verdelen in twee etappen: het tijdelijke 

en het definitieve. Het tijdelijke deel is afhankelijk geweest van alle werkzaamheden in het gebied. 

Het hangt samen met de planning van al deze werkzaamheden. Routes voor voetgangers, fietsers 

en al het andere verkeer moest steeds zo soepel mogelijk doorgang vinden. Door de 

werkzaamheden veranderende de route steeds. Deze inrichting is een enorme puzzel geweest, en 

werd steeds getoetst aan schema’s (Ibid.).  

Voor de definitieve inrichting van de buitenruimte werd gestart bij de westzijde van het Weena. 

Deze belangrijke verkeersader wordt daarvoor tijdelijk afgesloten. Ook hier kwam men weer 

onverwachte zaken tegen in de grond, zoals puin uit de oorlog. Aan de westzijde van het 

Groothandelsgebouw bleek vervuilde grond te liggen op de plek waar jarenlang een benzinepomp 

stond. Daarnaast lagen veel kabels en leidingen niet op de plek waar deze getekend waren.  In mei 

2012 wordt begonnen met de oostzijde van het Weena. Hier lopen tramrails, wat de zaak wat 

gecompliceerder maakt. Voortdurend schuiven en plannen gaat hier aan vooraf. Ook de bushaltes 

worden steeds verplaatst, totdat ze een definitieve plek krijgen aan de Conradstraat. Aan de 

Provenierszijde is er voor de waterhuishouding voorzien in extra waterberging in de singels en een 

infiltratiesysteem tussen het station en de Stationssingel. De stationshal, evenals het stationsplein is 

bedekt met rood natuursteen uit China, als een rode loper (Ibid.). 

5.4 Actoren 
In het gebied zijn verschillende actoren actief, met elk hun eigen percepties van oplossingen en 

problemen, perspectieven op de werkelijkheid en eigen belangen. Het verschil van deze 

perspectieven uit zich in de kansen om tot samenwerking te komen. Voordat de perspectieven 

worden behandeld, is het belangrijk om aan te geven welke actoren een belang hebben in het 

gebied, en waarom. 

Uit verschillende gesprekken met de gemeente Rotterdam is naar voren gekomen dat er 

verschillende afdelingen binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor de invulling van de 

ondergrond, zoals Stadsontwikkeling (initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische 

investeringen) en het ingenieursbureau (realiseren projecten/projectmanagement). Deze afdelingen 

hebben elk hun eigen taken, verantwoordelijkheden en doelen voor een bepaald project. Bovendien 

hebben zij elk een andere focus op het project. Dat is geen verrassing, de verschillende werknemers 

binnen de afdeling werken van uit hun eigen functie en taak en geven daar zo goed mogelijk 

invulling aan. Zo zijn werknemers van de afdeling milieu meer gericht op de natuurlijke assets in de 

grond en willen zij deze graag benutten. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van warmte 

koudeopslag. Daartegenover willen werknemers van Stadsontwikkeling en het ingenieursbureau zo 

snel mogelijk hun bouwwerk af hebben. Om toch intern tot afstemming te komen is sinds een aantal 

jaren Stadsontwikkeling bezig om intern het belang van asset management en de ondergrond 

kenbaar te maken. Dit doen zij door meetings te organiseren met verschillende afdelingen en 

niveaus van de gemeente. Op die manier moeten alle neuzen dezelfde kant op staan: het efficiënt 

inrichten van de (onder)grond. 
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Naast de gemeente als opdrachtgever van het project, zijn er vele andere partijen betrokken bij het 

project, zowel boven- als ondergrond. Alleen streefden zij naar een goede invulling van hun eigen 

taken. Om het station bereikbaar te houden voor de omgeving en de reizigers, is het project 

gefaseerd en in verschillende deelprojecten opgedeeld. Dit onderzoek kijkt zoals benoemd met 

name naar de ondergrond van het stationsgebied. 

De ondergrond in het gebied is enorm druk. Verschillende respondenten noemden de ondergrond 

een spaghetti van kabels en leidingen. Omdat het project zo groot was en op een centraal gelegen 

plek in de stad, zijn er veel actoren actief. Denk hierbij aan telecombedrijven, nutsbedrijven, 

netbeheerders, het beheer van de riolering en leidingen van de openbaar vervoerders en ProRail. 

Het actorennetwerk waarbinnen gewerkt werd, is enorm. Tientallen bedrijven opereerden op een 

klein gebied langs elkaar heen. In dit onderzoek wordt niet zozeer gekeken naar de uitvoerende 

partijen zoals aannemers, maar vooral naar de opdrachtgevers, asset managers/owners en de 

bestuurders. Voor de Rotterdamse ondergrond, zoals eerder benoemd, zijn de belangrijkste actoren 

overheden, telecombedrijven, nutsbedrijven, netbeheerders en openbaar vervoerders. In grote 

lijnen zijn de (grotere) betrokken partijen als volgt in te delen, met bijbehorende rol, belangen, 

verantwoordelijkheden en taken. 

Gemeente Rotterdam 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

De gemeente is 
(gezamenlijk met ProRail) 
opdrachtgever van het 
project. Het 
Ingenieursbureau stuurt het 
proces aan, inclusief 
deelprojecten. 

De gemeente is 
verantwoordelijk voor de 
gemeentelijke diensten, zoals 
het riool, het wegennet 
(infrastructuur) en de 
buitenruimte. Ook is de 
gemeente mede-eigenaar van 
de parkeergarages onder het 
Kruisplein en het 
Schouwburgplein. Daarnaast 
is de gemeente 
verantwoordelijk voor en 
heeft belang in een goede 
samenwerking om het project 
snel en succesvol af te ronden. 

Om het proces te sturen 
organiseert de gemeente 
raakvlakoverleggen, of 
knipoverleggen. Zo kunnen 
de raakvlakken van het 
project afgestemd worden. 
Als opdrachtgever van het 
project neemt de gemeente 
dus een coördinerende rol 
op zich. Voor de 
grondroerders kan de 
gemeente vergunningen 
uitgeven of intrekken, om 
zo het proces in goede 
banen te leiden. Wanneer 
het gaat om 
telecombedrijven heeft de 
gemeente de Telecomwet 
waar het rekening moet 
houden.  

ProRail 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

ProRail is naast de 
gemeente de 
opdrachtgever van het 
project. ProRail is de 

Om het project succesvol te 
laten verlopen is ProRail veel 
in gesprek geweest met de 
gemeente en de NS om 

Omdat ProRail als 
opdrachtgever actief 
betrokken is geweest bij de 
planning en het ontwerp 



Pagina | 43  
 

beheerder van de sporen en 
alle bouwwerken boven en 
onder die sporen. 

invulling te geven aan de 
planning en het ontwerp van 
het gebied. ProRail is immers 
verantwoordelijk voor de 
aanleg van de stationshal en-
gang, de perrons en de 
winkelcasco’s. Het is van 
belang voor ProRail dat deze 
bouwwerken op tijd af zijn, 
zodat de exploitanten het 
kunnen afnemen. Het gaat 
hier dus om bovengrondse 
bouwwerken. Ook de kabels 
en leidingen van ProRail 
liggen bovengronds.  

van het gebied, 
organiseerden en schoven 
zij aan bij de zogenoemde 
knipoverleggen. Dit 
gebeurde al in de 
engineeringsfase van het 
proces. ProRail zorgt er zo 
voor dat duidelijk wordt wie 
welke 
verantwoordelijkheden 
draagt bij de aanleg van het 
station. 

Ziggo 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

Ziggo is een telecombedrijf 
en heeft datakabels lopen 
over het stationsgebied, in 
het bijzonder over het 
Weena. 

Ziggo heeft als commerciële 
partij duidelijke belangen, 
namelijk het goedkoop en snel 
aanleggen of verleggen van hun 
kabels. Wel is het netwerk van 
Ziggo nog vrij jong, zodat zij of 
niet willen vernieuwen of dat zij 
zich kunnen beroepen op de 
Telecomwet. Een goede 
afstemming tussen 
deelprojecten ziet Ziggo als een 
belangrijk punt voor een 
succesvol project. 

De belangrijkste taak van 
Ziggo is het (ver)leggen van 
hun kabels zodat zij hun 
diensten kunnen leveren. 
Hiervoor zie n ze noodzaak 
voor een goede en snelle 
communicatie, zodat zij hun 
wensen kenbaar kunnen 
maken maar ook de eisen van 
de gemeente kunnen horen. 

KPN 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

KPN heeft als 
telecombedrijf 
verschillende (data)kabels 
in het gebied liggen. Deze 
liggen vlak onder het 
maaiveld.  

Als commerciële speler is het 
grootste belang van KPN het 
goedkoop aanleggen van kabels 
met zo min mogelijk overlast. 
Hierbij beroepen zij zich op de 
Telecomwet, die voorschrijft dat 
kabels jonger dan vijf jaar 
volledig vergoed worden door de 
gemeente. KPN ziet het belang 
van het omleggen en werkt 
daarbij samen met andere 
telecombedrijven om sterker te 
staan tegen de gemeente. Het 
duidelijk kenbaar maken van hun 
wensen is daarbij een belangrijk 
speerpunt. 

KPN ziet het feit dat ze wel 
mee moeten met de 
gemeente als het gaat om het 
verleggen van hun kabels. Ze 
schuiven daarom (het liefst zo 
vroeg mogelijk) aan bij 
overleggen, waar ze hun 
wensen en belangen kenbaar 
kunnen maken. De opgave 
voor de KPN is dan ook een 
gezamenlijk plan te creëren en 
naar elkaar toe te komen. Zo 
kan het voordeligst gewerkt 
worden in de zin van 
effectiviteit en efficiëntie.  

Eneco 
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Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

Eneco is de (grootste) 
beheerder van het 
verwarmingsnet van 
Rotterdam en heeft enkele 
enorme gasleidingen in het 
stationsgebied liggen. 
Daarnaast ligt in het gebied 
infrastructuur van het 
warmte-koudenet van 
Eneco.  

De ondergrondse assets van 
Eneco zijn van groot formaat 
en daarom moet lang van 
tevoren gepland worden hoe 
deze aangelegd worden, 
tegen zo laag mogelijke 
kosten. Het grootste belang 
van Eneco is dan ook een 
goede samenwerking om 
technische en financiële 
problemen te voorkomen. 
Vroeg aanschuiven bij 
gesprekken is hiervoor van 
essentieel belang volgens 
Eneco. 

Veel leidingen van Eneco zijn 
maatwerk en vergen een lange 
planning voordat deze 
geplaatst kunnen worden. De 
belangrijkste taak van Eneco 
in het proces is dan ook vroeg 
kenbaar maken wat hun 
wensen zijn zodat dit in de 
planning meegenomen kan 
worden en anderen hierop in 
kunnen spelen. Een goede 
samenwerking en veel overleg 
is van enorm belang.  

Stedin 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

Stedin is de beheerder van 
het elektriciteitsnet van 
Rotterdam en heeft daarom 
kabels en leidingen in het 
gebied. De rol van Stedin is 
tijdens het proces 
veranderd. Stedin is 
onderdeel van de Eneco 
Group, die heeft tijdens het 
proces een reorganisatie 
ondergaan (fusie Joulz en 
Stedin). 

Stedin is verantwoordelijk 
voor het leveren van 
elektriciteit aan Rotterdamse 
bedrijven en burgers. Dit 
betekent dat Stedin een groot 
belang heeft in het snel, 
secuur en zo goedkoop 
mogelijk aanleggen van hun 
infrastructuur. 

De leidingen van Stedin 
hebben een vrij lange 
aanlegperiode en zijn vaak 
erg fragiel. Daarom is een 
goede samenwerking 
essentieel. Stedin is daarom 
veel in gesprek geweest 
met de gemeente over de 
invulling hiervan. 

Evides 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

Evides is de beheerder van 
het (drink)waternet van 
Rotterdam. Een van de 
leidingen van Evides loopt 
dwars over het stationsplein 
heen, over de 
fietsenparkeergarage.  

De leiding van Evides op het 
stationsplein is enorm. Het 
kost veel planning om deze te 
plaatsen, waardoor Evides 
goed moest afstemmen met 
de gemeente en andere 
grondroerders.  Tijdens de 
aanleg heeft Evides 
noodleidingen moeten 
plaatsen. 

Evides ziet de noodzaak van 
een coördinerende partij, 
zoals de gemeente in dit 
geval. Een goede planning 
en verdeling van 
verantwoordelijkheid is 
cruciaal. Evides is daarom 
vroeg in gesprek gegaan 
over de invulling van het 
trajact, wat vier maanden 
geduurd heeft.  

RET 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

De RET is het gemeentelijk 
vervoersbedrijf van 

De RET is verantwoordelijk 
voor het openbaar vervoer in 

De belangrijkste taak van 
de RET is zorgen voor een 
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Rotterdam en daarom een 
grote speler in het 
stationsgebied.  

Rotterdam en bereikbaarheid 
van het station is essentieel 
voor het bedrijf. In het gebied 
heeft de RET-trambanen, 
metrolijnen en natuurlijk het 
metrostation. Deze lijnen 
moesten steeds verlegd 
worden tijdens het gehele 
proces.  

bereikbaar station, ondanks 
de werkzaamheden. 
Hiervoor heeft het bedrijf 
continu overleggen gevoerd 
met de gemeente om hier 
een goede invulling aan te 
geven. Dit heeft geleid tot 
de vele verleggingen en 
tijdelijke tracés. 

Nederlandse Spoorwegen 

Rol Belang/verantwoordelijkheid Opgave in het project 

De NS is de exploitant van 
het station (inclusief 
winkels en openbare 
ruimte) en mede-exploitant 
van de 
fietsenparkeergarage.  

In de ondergrond heeft de NS 
geen belang of 
verantwoordelijkheden 
gehad. De NS heeft enkel 
geparticipeerd in gesprekken 
over de invulling van het 
station en dan met name de 
winkelcasco’s en de openbare 
ruimte.  

De NS is betrokken geweest 
bij de invulling van de bouw 
van het station. Hier is veel 
overleg gepleegd over hoe 
dit als beste vorm kon 
krijgen, met het oog op 
toekomstige huurders van 
bijvoorbeeld de 
winkelcasco’s. In de 
ondergrond speelt de NS 
geen of slechte een kleine 
rol. 

 

5.5 Asset management van de ondergrond in Rotterdam 
Rond 2008 is bij de gemeente Rotterdam het besef ontstaan dat de ondergrond efficiënter benut 

kan worden. Er is een start gemaakt met het opzetten van een visie op het gebruik van de 

ondergrond (Rotterdam, 2008). De ruimte in Rotterdam wordt steeds schaarser. Ook in de grond 

wordt het steeds drukker; met het oog op de toekomst en om verdichting te voorkomen, is een 

goed plan nodig. Bouwplannen die op de tekentafel liggen werden tot nu toe nauwelijks op de 

ondergrond toegespitst. Er wordt weinig rekening gehouden met de functies van de grond en met 

mate naar de objecten die aanwezig zijn in de ondergrond. Vanuit de duurzaamheidsgedachte die 

ontstaan is, is het logischer om andersom te denken: de ondergrond als volwaardig aandachtspunt 

in de ruimtelijke planning. Ingrepen in de bodemlagen zijn vaak irreversibel en kunnen 

grootschalige, onvoorziene gevolgen hebben die niet te voorzien zijn. De gemeente Rotterdam 

heeft op basis van deze gedachte twee extremen waarbinnen ze moet handelen. Is die bovengrond 

of juist de ondergrond leidend? Soms zou de nadruk op het ene moeten liggen, en soms op het 

andere, maar het hangt steeds samen met vier pijlers voor het gebruik van de ondergrond: 

1. Beschermen van de huidige functies en eigenschappen van de ondergrond; 

2. Benutten (gebruiken/verbruiken) van de ondergrond; 

3. Reserveren voor de toekomsten om de mogelijkheid tot ontwikkelen te behouden; 

4. Verbeteren met als doel gebruik nu of in de toekomst (Ibid.). 

Het is belangrijk om deze vier domeinen door de hele organisatie heen de standaard te laten 

worden. Door hier van begin af aan rekening mee te houden, wordt het planproces een stuk 
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effectiever en meer integraal. Rond 2010, toen de visies van de gemeente Rotterdam duidelijker zijn 

geworden, is geprobeerd om met klankbordgroepen en verschillende bijeenkomsten de plannen 

duidelijk te maken binnen de organisatie. Verschillende afdelingshoofden zijn bij elkaar gekomen en 

hebben gesproken over de ambities. Nu, vijf jaar later, worden mensen ‘uit de ondergrond’ bij 

nieuwe projecten geroepen om mee te denken over de invulling van een gebied. 

Wat blijkt uit de interviews met betrokkenen van de gemeente Rotterdam is dat de gemeente 

vooraf projectteams opzet om afstemming te zoeken in de ondergrond. Op die manier probeert de 

gemeente afstemming te zoeken tussen de partijen in een project. Uiteraard heeft de gemeente 

verschillende afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de boven- en ondergrond. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld Stadsontwikkeling, het ingenieursbureau of het kabels- en 

leidingenbureau van Stadsbeheer. Deze verschillende partijen binnen de gemeente hebben elk hun 

eigen idee over de invulling van de ondergrond, maar een eenduidig beleid lijkt te ontbreken. De 

medewerkers van de gemeente kijken vooral vanuit hun functie naar een specifiek project. Tussen 

verschillende projecten is er weinig afstemming. Geld wordt, in tegenstelling tot de tijd dat 

deelgemeenten nog bestonden, gebruikt waar nodig, en niet meer verdeeld over de 

deelgemeenten. Dit zorgt al voor een duidelijkere allocatie van middelen: het wordt gebruikt waar 

nodig. Je zou kunnen stellen dat hier asset management wordt toegepast.  

Wanneer het gaat om de natuurlijke assets in de grond, blijkt uit gesprekken dat hier weinig 

aandacht voor is in Rotterdam, maar ook in andere gemeenten zoals Utrecht. Verschillende 

geluiden binnen de gemeente geven echter aan dat hier meer aandacht aan besteed zou moeten 

worden. De grond vormt de basis van de stad en deze verzakt. Het grondwater daalt in Rotterdam 

en dat betekent dat de samenstelling van de grond anders wordt. Aan deze veranderende 

natuurlijke assets is (nog) geen waarde in geld toegekend, om deze reden wordt hier weinig focus op 

gelegd, terwijl dit wel belangrijk is.  

Naast de natuurlijke assets heeft Rotterdam een rijkdom aan ‘historische’ assets in de grond. Deze 

liggen hier natuurlijk door de verwoesting van de stad in de Tweede Wereldoorlog. De oude 

funderingen en dergelijke zijn niet goed in kaart gebracht, waardoor de gemeente voor verrassingen 

komt te staan wanneer er ergens gegraven wordt. Naast bestaande assets uit de oorlog zijn er ook 

veel bestaande assets zoals verwarmingsbuizen of kademuren. Deze kunnen beter benut worden, 

ook als het gaat om het pakken van meekoppelkansen voor private ondernemingen in de 

ondergrond. 

5.6 Wijze van afstemming 
Voordat de analyse gemaakt kan worden, is het belangrijk om alle empirische data te hebben 

besproken. Na een algeheel beeld te hebben gekregen van het gehele proces, het asset 

management van Rotterdam en de betrokken actoren, is het voor dit onderzoek belangrijk om te 

bekijken hoe de samenwerking, of afstemming, vorm heeft gekregen in het beleid van de gemeente 

Rotterdam. Hiervoor worden de in de theorie en operationalisatie uiteengezette wijzen voor 

afstemming gebruikt: netwerkstructurering, negatieve coördinatie of positieve coördinatie. Er 

wordt onderzocht welke manier van het zoeken van afstemming de gemeente tijdens het project 

heeft gehanteerd en hoe de overige actoren hierop reageerden. Zoals in het theoretisch kader is 

weergegeven is positieve coördinatie de meest wenselijke vorm van samenwerking. De indicatoren 

uit de operationalisatie worden als leidraad gebruikt. 
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Netwerkstructurering 

Herstructureren relaties In de loop der jaren zijn veel nutsbedrijven 
geprivatiseerd. Dit betekent dat de 
afhankelijkheden tussen de partijen veranderd zijn. 
Deze bedrijven zijn nu commercieel en zullen eerder 
voor hun eigenbelang kiezen. Dit vraagt van de 
gemeente een andere aanpak als voorheen, toen 
veel van deze partijen nog in overheidshanden 
waren. De gemeente heeft hier al veel ervaring mee, 
dus weet dit goed aan te pakken. Men weet wat ze 
aan elkaar hebben, er is immers veel ervaring met 
samenwerken. Het herstructureren van relaties, 
tijdens dit project, is daarom weinig sprake van.  

Reorganisaties In dit project zijn geen reorganisaties geweest om 
afhankelijkheden te wijzigen. 

Wijziging hulpbronverdeling Bij het wijzigen van de hulpbronverdeling om 
afhankelijkheden te veranderen gaat het erom dat 
afhankelijkheden weg worden genomen, zodat 
samenwerking niet meer nodig is, of dat er bepaalde 
condities worden gecreëerd die samenwerken 
makkelijker maken. In het stationsgebied is dit terug 
te zien in het opstellen van duidelijke contracten 
met duidelijke scheidingen van 
verantwoordelijkheden. Op die manier konden 
actoren doorwerken zonder samen te werken. Er 
werden op die manier bevoegdheden  of rechten 
uitgewisseld door de gemeente. Het uitgeven van 
(graaf)vergunningen door de gemeente is hier ook 
een voorbeeld van. Dit zijn voorbeelden van het 
wijzigen van de hulpbronverdeling waarbij 
samenwerking onnodig wordt, maar daartegenover 
staat de uitwisselingen van kennis of deskundigheid 
in de vele gesprekken en vergaderingen, waarbij 
samenwerking gemakkelijker wordt gemaakt. De 
actoren weten immers wat er gebeurt op het 
bouwterrein en kunnen daarop inspelen. Het 
wijzigen van de hulpbronverdeling is dus met name 
gebruikt om samenwerking te vermijden. 
 

 

Negatieve coördinatie  

Opknippen beleidsvraagstukken Zoals al vaker genoemd is het gehele project in het 
stationsgebied opgeknipt in verschillende 
deelprojecten. Deze zijn apart uitbesteed. Dit om de 
markt volledig zijn werk te laten doen, maar ook om 
het traject behapbaar te houden. Het gehele project 
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is opgesplitst in een zestal deelprojecten 

Verkleinen integraliteit In de verschillende deelprojecten zijn verschillende 
projectmanagers actief geweest. Zij keken onderling 
naar de raakvlakken tussen hun deelprojecten. 
Nadeel hiervan was dat er verschillende 
aanspreekpunten waren voor de actoren in het 
gebied, die op verschillende deelprojecten actief 
waren. Dit betekende een verslechtering van de 
afstemming tussen de deelprojecten.  

Niet interfereren met elkaars 
werkzaamheden 

Een belangrijk kenmerk van negatieve coördinatie is 
uit elkaars vaarwater blijven, ofwel zo min mogelijk 
noodzaak tot samenwerking. De gemeente heeft 
niet bewust op deze manier gestuurd, zoals 
hieronder in de tabel ‘positieve coördinatie’ te zien 
is. De gemeente heeft veel gesprekken gevoerd met 
de actoren en afspraken en contracten opgesteld om 
de verantwoordelijkheden en taken duidelijk te 
maken. Dit heeft ertoe geleid dat de actoren geen 
interactie meer met elkaar hebben, omdat elk op 
hun eigen taak gefocust is.  

 

Positieve coördinatie  

Erkenning belangen en percepties Het al betrekken in de engineeringsfase leidt er toe 
dat alle partijen hun belangen en percepties kenbaar 
kunnen maken. De gemeente kan dit dan 
meenemen in hun planning. De regelmatige 
gesprekken die daarop volgden zijn daar een 
aanvulling op. Bij deze gesprekken was het van 
groot belang om elke partij die actief is in een gebied 
erbij te betrekken. Dit betekent dat er ook partijen 
bij de gesprekken betrokken werden die maar voor 
een klein bedrag in het project zaten. Dit zodat een 
klein probleem niet uitmondt in een dure oplossing. 
Bilaterale gesprekken zijn hierbij een goede 
oplossing geweest, zodat de belangen en percepties 
van kleine spelers in ondersneeuwen tussen de grote 
spelers. Het krijgen van volledig commitment is 
hierbij het uitgangspunt.  

Gedeelde probleem-
/doelpercepties 

Wanneer er sprake is van een overeenstemming 
over de aard van een probleem, kan er een manier 
gevonden worden om dit op te lossen. Veel partijen 
in de ondergrond van het stationsgebied hebben 
verschillende doorlooptijden wat betreft de aanleg 
van hun assets. Dit maakt het voor de gemeente erg 
lastig om gedeelde probleempercepties te creëren. 
Wat er wel gebeurt, is het kenbaar maken van de 
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noodzaak tot afstemming. Als coördinerende partij 
in het netwerk faciliteert de gemeente veel 
gesprekken om duidelijk te maken hoe het proces 
verloopt en hoe hier invulling aan gegeven moet 
worden. Omdat het zo’n complex en langlopend 
project is, moet er samengewerkt worden om dit tot 
een succes te laten komen. 

Doelvervlechting Om tot doelvervlechting, ofwel win-win situaties te 
komen heeft de gemeente verschillende stappen 
ondernomen. Zo heeft de gemeente bij de aanleg 
van het metrostation geëist dat er een enkele 
aannemer gebruikt zou worden, om zo financieel 
voordeel te halen en sneller door de planning te 
kunnen gaan. Zo hoeft er maar een gleuf gegraven 
te worden. Het gaat hier wel om maar een enkel 
deelproject. In de overige deelprojecten is hier 
minder sprake van geweest. Daarnaast heeft de 
gemeente geld vrij gemaakt om verleggingen te 
kunnen vergoeden van de telecomproviders, die te 
maken hebben met de Telecomwet. Daarnaast 
heeft de gemeente extra buizen aangelegd voor 
eventuele toekomstige aanleg van kabels en 
leidingen. Op die manier komt de gemeente de 
actoren tegemoet en kan de gemeente zelf sneller 
de projecten afronden. 

Interactieregels Omdat het zo’n enorm omvangrijk project is 
geweest, met vele verschillende deelprojecten, zijn 
er regelmatige overleggen georganiseerd, al vanaf 
de engineeringsfase. Ook zijn er raakvlakoverleggen 
georganiseerd door de gemeente om de 
deelprojecten die langs elkaar heen liepen in goede 
banen te leiden. De gemeente heeft als 
opdrachtgever de contracten op de markt gezet en 
moest hier dan ook op sturen, met name op de 
raakvlakken tussen deze contracten. Om volledig 
commitment te creëren is er een aparte 
directievoerders aangesteld, die het mandaat had 
om keuzes te maken. Hij bepaalde wie voorrang 
kreeg bij de aanleg van de diverse deelprojecten. Hij 
was degene die de planning in de gaten hield en dus 
het aanspreekpunt was voor de grondroerders. 
 
In bovenstaande tabel ‘negatieve coördinatie’ is 
uiteengezet dat de interactieregels die de gemeente 
heeft opgesteld vooral onder negatieve coördinatie 
vallen, daar de actoren de contracten gebruiken om 
niet met elkaar te hoeven interfereren. De gevoerde 
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gesprekken over de demarcaties van de 
deelprojecten worden vooral gebruikt voor eigen 
gewin, in zowel technische als financiële zin. 

 

Wanneer men de verschillende indicatoren van de wijzen tot afstemming bekijkt, wordt duidelijk dat 

er van netwerkstructurering weinig sprake is. De gemeente neigt met name de afstemming te 

zoeken via negatieve en voornamelijk positieve coördinatie. Wat opvalt, is de enorme focus op een 

goede communicatie. Op die manier wordt er geprobeerd om de wensen, belangen en percepties 

van actoren al in een vroeg stadium te begrijpen, zodat daarop ingespeeld kan worden. Dit moet 

ook wel, met het oog op de omvang van het project en het feit dat er soms letterlijk boven elkaar 

gewerkt werd. De gemeente probeert win-win situaties te creëren, bijvoorbeeld door het geven van 

financiële vergoedingen of de aanleg van extra ruimte voor de asset-owners voor toekomstige 

uitbreidingen. Daartegenover staat dat de interactieregels die de gemeente opstelt in de vorm van 

contracten of arrangementen vooral worden gebruikt voor eigen gewin, in zowel technische als 

financiële zin, zoals de vergoedingen die hierboven genoemd worden. Op die manier kunnen de 

actoren uit elkaars vaarwater blijven, wat onder negatieve coördinatie valt. Uit gesprekken blijkt dat 

actoren deze vorm van negatieve coördinatie goed waarderen. Op deze manier blijven de 

verantwoordelijkheden duidelijk en weten de actoren waar ze aan toe zijn. Daartegenover staat dat 

er gezegd wordt dat de communicatie vaak beter kan, men weet niet goed wat de voortgang is van 

de projecten of er bestaat geen consensus over de juiste oplossingen of uitvoering. Op die manier 

kunnen er werken dubbel gedaan worden of loopt men elkaar in de weg. Een voorbeeld is te vinden 

bij de aanleg van de waterleiding van Evides, waar de gemeente en Evides het niet eens waren over 

het verwijderen van de bestrating. De gemeente heeft een loopbrug aangelegd, waar Evides onder 

moest werken. Dit leidde tot vertraging en moeilijke werksituaties. Een grote focus op positieve 

coördinatie zou gewenst zijn. 
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6  Analyse  
Nadat al het empirisch materiaal uiteengezet is, kan gestart worden met het analyseren van de data. 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke perspectieven de actoren hanteren, waarmee aangegeven 

wordt in hoeverre zij bereid zijn om samen te werken. Vervolgens wordt geanalyseerd in hoeverre 

de condities voor vitaliteit terugkomen in het netwerk. Per conditie wordt een score toebedeeld.  

6.1 Perspectieven van actoren 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende blikken op de werkelijkheid van de individuele 

actoren is hieronder een overzicht opgesteld. In deze tekst wordt per actor uiteengezet welk 

perspectief deze actor heeft. Hierbij is de operationalisatie als leidraad gebruikt. Hierin worden per 

perspectief vier indicatoren gebruikt. De aanwezigheid hiervan per actor geeft aan welk perspectief 

zij overwegend hanteren en daarmee in hoeverre ze bereid zijn om samenwerkend te handelen. De 

data waarop deze analyse gebaseerd is, is vergaard uit de gevoerde gesprekken met de betrokken 

actoren. De indicatoren zijn hieronder nogmaals schematisch weergeven. 

Ordezoekend perspectief Complexiteitserkennend perspectief 
O1: Exploitatie C1: Exploratie 
O2: Smalle boundaries (op eigen organisatie 
gericht) 

C2: Brede boundaries (kijkt over 
organisatiegrenzen heen) 

O3: Eenzijdige kennisontwikkeling C3: Gedeelde kennisontwikkeling 
O4: Focus op tijdelijke verbindingen C4: Focus op langdurige verbindingen 
 

Per indicator is een code geplaatst, zodat deze in de tekst hieronder gemakkelijk gebruikt kunnen 

worden. Zo kan bepaald worden welke perspectieven de actoren hanteren. 

6.1.1 Gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van het project en neemt daarmee een coördinerende rol 

op zich. De gemeente organiseerde regelmatige overleggen tussen de gemeente en de andere 

partijen in de ondergrond waarin het proces besproken werd, bijvoorbeeld bij onverwachte 

veranderingen of stagnaties. Ook konden daarin wensen en belangen duidelijk gemaakt worden. 

Veel zaken zijn afgesproken in duidelijke contracten, zodat het erg duidelijke was welke actoren 

welke verantwoordelijkheden dragen. Dit neigt naar exploitatie en daarom een ordezoekende kijk 

op het proces. Daarnaast staat een procesboom, waarin het hele bouwproces is opgenomen. Hier 

werden alle acties aan getoetst, zodat de gevolgen een verschuiving in het begin van het proces, 

meegenomen konden worden in een later moment. Op die manier is er een gestructureerd netwerk 

gecreëerd waarin het voor alle partijen duidelijk werd hoe er gewerkt zou gaan worden tijdens het 

hele proces. De focus ligt daarom op een langdurige samenwerking. Door striptekeningen van de 

plannen te laten maken wisten ook alle partijen waar ze aan toe waren. De vele raakvlakken tussen 

deelprojecten verplichte de gemeente om brede boundaries te hanteren, er moest verder gekeken 

worden dan een enkel project, en deze moesten verbonden worden, en de partijen die in deze 

deelprojecten werkten moesten rond dezelfde tafel komen. De gemeente heeft in het project 

daarom een verbindende rol gehad. Daarnaast is vaak genoemd dat gezamenlijke 

kennisontwikkeling, met onder andere private nutsbedrijven, als noodzakelijk wordt gezien.  

De gemeente richt zich vooral op exploitatie (O1), maar kijk daartegenover wel over de eigen 

organisatiegrenzen heen (C2), mede door haar leidende en verbindende rol in het proces. Daarom 
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wordt gezamenlijke kennisontwikkeling (C3) ook als noodzakelijk gezien door de gemeente. Omdat 

samenwerking tussen de gemeente en de actoren over het hele project heen en daarna goed moet 

zijn, ligt de focus op langdurige/permanente verbindingen (C4). De gemeente Rotterdam is daarom 

overwegend complexiteitserkennend. 

6.1.2 ProRail 

ProRail is naast de gemeente de opdrachtgever geweest van het project. ProRail is 

verantwoordelijke voor de bouw van het spoordomein, dat is grofweg de overkapping, de perrons 

en de passage van het station. ProRail is dus niet veel in de ondergrond actief, maar gezien het feit 

dat de overkapping over het hele station reikt, zijn zij nauw betrokken met overleggen. ProRail 

noemt de afstemming met andere actoren cruciaal voor het slagen van het project. Actoren moet zo 

vroeg mogelijk betrokken worden, het liefst in de engineeringsfase. Op die manier kunnen de 

wensen van de partijen meegenomen worden: exploratie is dus van belang. ProRail vindt het 

belangrijk dat verantwoordelijkheden vast worden gelegd in samenwerkingsovereenkomsten, zodat 

men daar ook op gewezen kan worden en duidelijk wordt welke informatie wordt gedeeld en hoe. 

Exploitatie speelt dus ook een grote rol. ProRail nam deel in zogenoemde knipoverleggen (met de 

gemeente en architecten), waar raakvlakken met andere projecten besproken werden. Er werd hier 

gepoogd om verbindingen te maken, of een netwerk te creëren. Er werd dus veel over de eigen 

grens heen gekeken, andere partijen de kans geven om hun percepties te delen is van groot belang. 

Hierbij hoort ook gedeelde kennisontwikkeling. Omdat ProRail een van de opdrachtgevers is, zien zij 

ook het belang van een langdurige samenwerking, zeker gezien de lange looptijd van het project. 

ProRail geeft als opdrachtgever aan dat vroeg wensen en belangen herkennen van groot belang is: 

ze exploreren (C1). Tegelijker exploiteert ProRail ook, door duidelijke overeenkomsten te schrijven 

(O1). Als opdrachtgever is het vormen van een netwerk, waarbij over eigen grenzen heen gekeken 

wordt van groot belang (C2). Hierbij hoort gezamenlijke kennisdeling (C3). Net als de gemeente is 

ProRail opdrachtgever van het project, waardoor de focus ligt op een langdurige samenwerking 

(C4). ProRail is dus overwegend complexiteitserkennend. 

6.1.3 RET 

De RET is als openbaar vervoerder van trams en metro een grote speler in het project. De aanleg van 

het nieuwe metrostation en het verleggen van trambanen hebben grote impact gehad op het 

bedrijf. Om dit in goede banen te leiden is er periodiek, zo ongeveer elke twee weken, een overleg 

gehouden met de betrokken partijen. De RET heeft vele keren hun rails moeten omleggen. Het 

bedrijf moest dus vaak in overleg en over de eigen grenzen heen kijken voor goede oplossingen. 

Gezamenlijke kennisontwikkeling is hierbij noodzakelijk voor een optimale oplossing. Dit soort 

overleggen zijn van groot belang. De actoren kennen elkaar, omdat ze veel ervaring hebben met 

elkaar uit eerdere projecten. Ze weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, er is sprake van 

vertrouwen. De RET geeft aan dat afspraken maken over het te volgen proces onvermijdelijk is, 

anders is het onmogelijk. Er is sprake van exploitatie. Het liefst zien ze dat er al op de tekentafel 

overleggen plaatsvinden, zodat vroeg duidelijk wordt welke wensen elke partij heeft. Er is sprake 

van een gevoel van urgentie tot samenwerking. De RET geeft aan dat zij graag zouden zien dat de 

samenwerking voor langere termijnen vorm zou krijgen. Ze zouden het liefst zien dat er afspraken 

gemaakt worden over periodes van ongeveer zeven jaar, zodat er in de toekomst samen een project 

aangepakt kan worden om de maatschappelijke overlast te beperken. 
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De RET geeft aan dat duidelijke afspraken van groot belang zijn, het liefst al op de tekentafel: 

exploiteren (O1) is belangrijk. Vanwege vele omleggingen moest de RET wel in gesprek met andere 

partijen en over de eigen grens heen kijken (C2). Hierbij speelt gezamenlijke kennisontwikkeling een 

belangrijke rol (C3). De RET geeft zelf aan dat zij gezamenlijke toekomstplannen maken met andere 

actoren. De RET is wilt dus permanente verbindingen (C4) creëren. De RET is dus overwegend 

complexiteitserkennend. 

6.1.4 Stedin 

Stedin is als eigenaar van het elektriciteitsnet erg actief geweest in het stationsgebied. In het 

interview is naar voren gekomen dat in de loop der jaren de kijk op afstemming erg veranderd is. Uit 

het verleden is de wens ontstaan om veel nauwer te gaan samenwerken met de andere 

infrabedrijven. Nu wordt er veel vaker gekeken naar waar er projecten gezamenlijk uitgevoerd 

kunnen worden, terwijl vroeger er vaak ad hoc beslissingen genomen werden op dit gebied. Gezien 

het feit dat veel van de leidingen van Stedin technisch erg gecompliceerd zijn, is samenwerken van 

groot belang. Veel leidingen van Stedin kunnen niet aan de buitenlucht worden blootgesteld, omdat 

deze dan beschadigen. Exploitatie is van groot belang, maar ook het exploreren van wensen van 

anderen is essentieel. Met het ondertekenen van een intentieverklaring wat betreft samenwerking, 

wil Stedin beschadigingen en dergelijke voorkomen. Dit houdt in dat Stedin erg gericht is op het 

vormen van een permanent netwerk, maar vooral om eigen leidingen te beschermen, waardoor zij 

een smalle boundary hanteren. Hierbij is het delen van de eigen plannen van groot belang. Er zijn 

veranderingen in de laatste jaren, maar in het stationsgebied was Stedin nog op zichzelf gericht. 

Samenwerking is voor Stedin, met haar kwetsbare leidingen, erg belangrijk. Hierbij is exploitatie 

(O1) en exploratie (C1) van belang. Er zijn voor een goede samenwerking intentieverklaringen 

ondertekend, ook om beschadigingen te voorkomen. Hieruit kan opgemaakt worden dat 

samenwerking langdurige is (C4), maar wel gericht is op eigen gewin. Je zou kunnen stellen dat 

Stedin smalle boundaries hanteert (O2). Het delen van kennis en plannen is wel belangrijk (C3) voor 

Stedin, ook om hun kabels te kunnen beschermen. Het perspectief van Stedin ligt in het midden 

van het spectrum. Uit het interview maak ik op dat het perspectief in de laatste jaren is verschoven 

van een ordezoekende naar een meer complexiteitserkennende blik op de wereld. 

6.1.5 Evides 

Net als Stedin heeft Evides veel grote en belangrijke leidingen in het gebied. Deze zijn kwetsbaar en 

vaak op maat gemaakt. Daarnaast heeft Evides te maken met regels omtrent het leggen van de 

leidingen, zo mogen water- en elektriciteitskabels niet naast elkaar liggen. Omdat de leidingen vaak 

maatwerk hebben en van een groot formaat zijn, is het lastig om synchroon te werken met andere 

partijen. Dit betekent volgens Evides dat er veel planning, overleg (en exploitatie) bij komt kijken, 

zodat de leidingen in een logische volgorde de grond in gaan. Hierbij is de hulp van andere partijen 

essentieel. Evides heeft daarom graag een langdurige samenwerking, waarbij gezamenlijk kennis 

wordt ontwikkeld en wordt gedeeld. Dit probeerden zij te bereiken door hun aannemers mee te 

nemen in het overleg. Gezamenlijke kennis ziet Evides als een van de belangrijkste zaken in het 

netwerk, zodat belangen en percepties uitgewisseld kunnen worden. Je zou kunnen stellen dat 

Evides gericht is op exploratie en de zoektocht naar een lange termijnsnetwerk waarin kennis en 

percepties worden gedeeld. Wel gaat Evides vooral deze gesprekken aan om eigen leidingen goed 

aan te kunnen leggen, waardoor ze vooral smalle boundaries hanteren. Er wordt minder naar de 

gezamenlijke winst van deze samenwerking gekeken. 
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Evides hecht veel waarde in een goed overleg zodat het proces goed verloopt. Exploitatie  (O1) 

speelt een belangrijke rol. Door lange planningsperiodes is samenwerking belangrijk. Plannen, 

wensen en belangen moeten dus uitgewisseld worden: exploreren (C1). Het delen van en 

gezamenlijke ontwikkelen van kennis (C3) is daarom belangrijk. Deze samenwerking is vooral 

gericht op het behalen van technische winst voor de eigen organisatie, namelijk het goed aanleggen 

van de leiding. Evides hanteert daarom smalle boundaries (O2). Omdat Evides lange 

planningsperiodes heeft, waarbij hulp van andere partijen noodzakelijk is, zien zij graag permanente 

verbindingen (C4). Evides is overwegend complexiteitserkennend.  

6.1.6 Eneco 

Ook Eneco heeft enkele grote en belangrijke leidingen in het stationsgebied. Veel van deze 

leidingen zijn op maat gemaakt. Het vergt een lange planningstijd om deze op tijd af te hebben voor 

het aangelegd kan worden. Eneco is daarom gedwongen om vroeg in het proces met de gemeente 

om tafel te zitten. Exploreren in een vroeg stadium is belangrijk. Eneco geeft daarom ook aan dat de 

plannen gecombineerd uitgewerkt moesten worden in het stationsgebied, waardoor er een 

gedeelde kennisontwikkeling ontstaat. Eneco geeft aan dat het van groot belang is om over je eigen 

grenzen heen te kijken en te onderzoeken wat andere actoren willen in het proces. Langdurige 

samenwerking is mede daarom en vanwege de lange planningstijden van belang voor Eneco. 

Daartegenover stelt Eneco dat samenwerking technische, maar ook financiële winst voor henzelf 

oplevert als commerciële partij. Dit neigt meer naar smalle boundaries. 

Eneco ziet door haar lastige techniek en lange planningsperiode het belang van het delen van 

wensen, belangen en percepties (exploreren, C1) en het delen en gezamenlijk ontwikkelen van 

kennis (C3). Wel blijkt uit de gesprekken dat veel van de samenwerking voor eigen economisch en 

technisch gewin is, ofwel smalle boundaries (O2). Tegelijkertijd is het voor Eneco belangrijk om over 

de eigen grenzen (C2) heen te kijken om te onderzoeken wat andere actoren doen in een proces en 

hierop in te spelen. Langdurige samenwerking (C4) is vanwege de lange planningsperiodes van 

belang voor Eneco. Eneco is overwegend complexiteitserkennend.  

6.1.7 Ziggo 

Ziggo heeft als telecomprovider verschillende kabels in het stationsgebied liggen, bijvoorbeeld op 

het Weena. Bij de aanleg hiervan is het Weena in drie deelprojecten opgesplitst. Ziggo heeft zijn 

kabels daarom op drie verschillende momenten moeten aanleggen, waardoor er drie keer een uitval 

was. Ziggo vindt dat de gemeente hierin tekortgeschoten is, zeker wat betreft de communicatie. 

Een beter kennisdeling zou hier wenselijk zijn. Ziggo heeft het proces liever zelf in de hand, zeker 

omdat klachten over uitval ook naar Ziggo gaan. Een gestructureerd en vrijblijvend netwerk heeft de 

voorkeur. Dit wordt onder exploitatie geschaard. Ziggo hanteert een smalle boundary. Dit komt ook 

uit het feit dat Ziggo een vrij nieuw netwerk heeft, waardoor er nog weinig sprake is van vervanging. 

Het draait immers om het maken van winst, dus Ziggo vervangt het liefst niks als dat niet nodig is. 

Ziggo denkt dus niet veel over hun eigen grens heen, maar kijkt vooral waar zij zelf winst kunnen 

behalen. Er worden wel overleggen gehouden met andere partijen, maar dit is vooral op de korte 

termijn gericht en projectmatig. Er wordt daarom weinig gedaan aan het opdoen van gezamenlijke 

of gedeelde kennis. 

Ziggo heeft een vrij nieuw netwerk en ziet daarom niet altijd de noodzaak om mee te gaan in 

verleggingen en/of vernieuwingen, ze zijn erg gericht op de eigen organisatie en eigen winst (smalle 
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boundaries, O2). Veel overleggen die worden gevoerd zijn op projectmatige basis (O4). Omdat 

Ziggo vaak niet mee doet in verbouwingen zien zij liever een tijdelijk netwerk met exploitatie (O1). 

Kennisdeling is met name eenzijdig voor Ziggo zelf (O3). Daartegenover ziet Ziggo wel graag 

kennisdeling (C3) wanneer het gaat om toekomstige werken, zodat zij daarop in kunnen spelen. 

Ziggo is overwegend ordezoekend. 

6.1.8 KPN 

KPN heeft op het stationsgebied verschillende kabels liggen die van groot belang zijn voor haar 

netwerk in de stad. KPN vindt het goed dat zij vroeg betrokken zijn in de gesprekken waar de 

plannen voor het station uiteen zijn gezet. Hierin hebben zij kenbaar kunnen maken waar hun 

eigendommen liggen. Gezamenlijke kennis is daarom van belang, evenals het uitwisselen van 

belangen en wensen: exploreren in het netwerk is van belang. Het liefst hebben zij dat er niks 

gebeurt met hun kabels, dat kost immers geld. Het maatschappelijke belang om samen een 

oplossing te vinden ziet de KPN wel degelijk, er is sprake van een gevoel van urgentie voor 

samenwerking. De KPN vindt dat er sprake moet zijn van regels, of arrangementen voor de 

samenwerking en de uitvoer van het project. Zonder deze spelregels zou het een chaos worden. 

Structuur in het netwerk: exploitatie. De KPN geeft aan dat het allerbelangrijkste het vormen van 

een degelijke netwerk is, waarbij zo vroeg mogelijk belangen van alle partijen uitgewisseld worden, 

zodat er een winstmaximalisatie gevonden kan worden voor alle partijen. KPN kan op verschillende 

punten getypeerd worden als een ordezoekende actor, bijvoorbeeld door de kijk op de eigen kosten, 

ofwel een smalle boundary, maar wil daartegenover juist graag langdurige samenwerkingen aan 

gaan, wat bij het complexiteitserkennende perspectief past.  

KPN hecht veel waarde in een gestructureerd en duidelijk netwerk. Zonder deze exploitatie (O1) zou 

het chaos worden volgens hen. Daarnaast vindt de KPN het belangrijk dat wensen en belangen 

uitgewisseld worden in een vroeg stadium. Exploreren (C1) is dus ook van belang. Als private partij 

richt de KPN zich met name op winsten voor de eigen organisatie en kijkt dus niet altijd over de 

eigen grens heen (O2). Wel vinden ze dat het belangrijk is dat er gezamenlijke kennis (C3) wordt 

ontwikkeld, bijvoorbeeld over de locaties van kabels. Ook zijn om die reden langdurige verbindingen 

belangrijk (C4). KPN scoort ongeveer in het midden van het spectrum.  

Kortom, actoren lijken overwegend de afstemming te willen zoeken, hoewel dit verschilt per sector 

en technologische complexiteit. Dit is wat de perspectieven op complexiteit weergeven: de 

bereidheid tot samenwerking. Zo zijn de telecomspelers wat terughoudender in het zoeken van 

afstemming, ook wanneer het gaat om iets simpels als een gezamenlijk graafproject. Dit heeft te 

maken met het feit dat zij gemakkelijker kabels kunnen vervangen voor relatief weinig geld en in 

een kort tijdsbestek. Bovendien hebben zij te maken met de Telecomwet, wat ze meer ‘macht’ geeft 

bij het vervangen van kabels. Zij krijgen geld terug van de gemeente. De telecomactoren kijken 

daarom vooral naar zichzelf en weinig over hun grens heen. Hun voornaamste drijfveer is dan ook 

het maken van winst, hoewel er ook gesproken wordt over het boeken van maatschappelijk winst in 

de zin van het beperken van overlast. Samenwerking zou hier een goede oplossing zijn, maar deze 

werd niet erkend door de actoren en dan met name Ziggo. 

Daartegenover zijn partijen die in een ingewikkeldere techniek zitten, zoals Stedin, Evides en Eneco, 

wel meer complexiteitserkennend. Zij moeten veel langer vooruit plannen dan telecompartijen, 

omdat veel van hun leidingen en kabels op maat gemaakt moeten worden en dus niet op korte 
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termijn geleverd worden. Bovendien levert een (re)constructie van deze partijen veel meer overlast 

op dan een telecomkabel. Dit heeft ook te maken met het feit dat de leidingen van bijvoorbeeld 

Eneco volgens de norm zo ver mogelijk over een gevel af moeten liggen, dus midden op straat. Om 

deze reden zien zij het belang van een goede samenwerking met de omgeving. Ze gaan in gesprek 

met burgers, overheden en andere bedrijven. Zo zijn er sinds kort overleggen tussen verschillende 

partijen, waaronder nu ook telecombedrijven. In die gesprekken worden toekomstplannen 

besproken, om te zien of er niks gecombineerd kan worden: een keer de straat open om meerdere 

projecten aan te pakken. Dit wordt echter met name gedaan omdat er winst voor het eigen bedrijf 

inzit. Samenwerking wordt dus niet per se gezocht om een winwin situatie te creëren, maar om 

technische en/of financiële winst voor de eigen organisatie te vinden. Vrijwel alle partijen hanteren 

daarom smalle boundaries.  

De gemeente speelt een belangrijke rol in de gesprekken. De gemeente heeft in de stad veel assets 

in de grond. Denk bijvoorbeeld aan de riolen. Volgens de norm liggen deze riolen het diepst van alle 

kabels en leidingen. Dit betekent dat de gemeente bij een reparatie of vervangen langs alle andere 

kabels en leidingen moet graven. Bij een groot project zoals het stationsgebied probeert de 

gemeente de afstemming te zoeken. In het stationsgebied was de gemeente, samen met ProRail, 

opdrachtgever. Dit gaf deze twee organisatie de verplichting om een coördinerende rol op zich te 

nemen en de afstemming vorm te geven. Met name de gemeente faciliteerde 

afstemmingsmogelijkheden en zocht naar kansen voor samenwerking.  

6.2 Condities in het netwerk 

In deze paragraaf wordt onderzocht en uiteengezet hoe de condities voor een vitaal netwerk terug 

te vinden zijn in het actorennetwerk van het stationsgebied. De aanwezigheid van de condities 

geven aan in hoeverre de actoren de mogelijkheid wordt geboden om samenwerking te kunnen 

bewerkstelligen. Deze scores zijn gebaseerd op uitspraken van de actoren in de gevoerde 

gesprekken. Elke actor erkent of beoordeelt de afstemming en de verschillende condities op een 

andere wijze. Wanneer meerdere actoren bepaalde condities goed beoordelen of deze erkennen, zal 

de score hoger zijn. Ter verduidelijking: de mate van aanwezig van de condities geeft aan in 

hoeverre de gemeente handvatten aanbiedt om samenwerkend te kunnen handelen voor de 

actoren. Hoe hoger de mate van aanwezig van de condities, hoe groter de mogelijkheid tot 

samenwerking geboden wordt. Per conditie wordt aangegeven hoe de actoren de aanwezigheid van 

deze conditie erkennen of beoordelen. Daarnaast worden er scores gegeven per indicator van de 

conditie: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog. Op die manier kan er bekeken worden waar 

de gemeente Rotterdam extra aandacht moet besteden in de toekomstige governance-strategie. 

In dit hoofdstuk wordt zoals benoemd uiteengezet in hoeverre de condities voor een vitaal netwerk 

terugkomen in het netwerk en waarom dit belangrijk is. Het is ook goed om te behandelen waarom 

een vitaal netwerk een meerwaarde creëert voor de betrokken actoren in het netwerk. Een vitaal 

netwerk focust zich op zowel exploreren als exploiteren om zo een gemeenschappelijke basis te 

vinden voor de aanpak van een issue. Met de aanwezigheid van exploreren wordt het delen van 

kennis en informatie bedoeld. Zonder exploreren worden er geen percepties, belangen en waarden 

gedeeld, waardoor er geen synchronisatie tussen actoren plaatsvindt. Exploratie zorgt voor de 

identificatie van win-win situaties. Exploitatie verwijst naar de productiviteit van de relaties van de 

actoren en de exploitatie van de hulpbronnen. Om te komen tot een vitaal netwerk, is de 

uitwisseling van hulpbronnen essentieel (Edelenbos, et al., 2015). Exploratie en exploitatie tezamen 
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zorgen ervoor dat perspectieven samenkomen en hulpbronnen worden uitgewisseld. Voor de 

actoren betekent een vitaal netwerk dan een efficiënt en effectief netwerk. Door het uitwisselen van 

ideeën, wensen, percepties en belangen in een vroeg(er) stadium kan er ingespeeld worden op de 

behoeften van elke actor en kunnen er meekoppelkansen gepakt worden of winwin situaties 

gecreëerd worden, evenals het vormen een gezamenlijk doel. Voor individuele actoren in de 

ondergrond kan een sterk betrokken en diepgaande samenwerking (in een vroeger stadium) een 

kortere werktijd betekenen en daarmee geldbesparing opleveren.  

6.2.1 Gevoel van urgentie 

Voor het vormen van een vitaal netwerk is een gevoel van urgentie bij de betrokken actoren van 

essentieel belang. Zij zullen meer bereid zijn om middelen te steken in een samenwerking. Een 

gevoel van urgentie is terug te zien in het zien van een maatschappelijk belang van samenwerking 

(bottom-up), maar ook in bijvoorbeeld de opdracht van bovenaf om samen te werken (top-down / 

beleidsurgentie). 

De opdrachtgevers van het project, ProRail en de gemeente Rotterdam, hebben een coördinerende 

rol gehad in het proces. Zij hebben daarmee een enorm belang in een goede samenwerking. Zonder 

overleg en afstemming kunnen zij het proces niet voltooien. Daarnaast zijn de opdrachtgevers 

afhankelijk van de andere partijen om overlast voor de omgeving te kunnen minimaliseren. Zo 

hebben zowel de gemeente als ProRail een maatschappelijk belang in de samenwerking: een 

bottom-up urgentie.  

“(…) maar iedereen had wel in de gaten dat wanneer ik een probleem heb met mijn contract en het 

wordt niet goed opgelost met andere partijen, dan wordt het probleem steeds groter en heeft iedereen 

er last van. Het is heel vaak dus ook op redelijkheid is dat aan gepakt en opgelost.” – Respondent A.  

Bij de overige partijen is een splitsing te zien tussen een blik op een lange termijnsamenwerking of 

juist op de korte termijn. De telecombedrijven mikken met name op een kortetermijnoplossing en 

niet op een langere samenwerking. Bij deze partijen draait het om geld en niet om een lange 

termijnoplossing in het maatschappelijke belang. Telecomkabels liggen vlak onder het maaiveld en 

zijn daarom gemakkelijk aan te leggen. Telecombedrijf KPN geeft wel aan dat er veel winst te 

behalen is in het minimaliseren van maatschappelijk overlast. Hierbij zien zij in dat een 

samenwerking met overige partijen essentieel is. 

De partijen (bijvoorbeeld Evides, Stedin of Eneco) die te maken hebben met een lastigere techniek 

moeten vaak lang vooruitplannen om hun werk te kunnen doen. Het gaat vaak om kwetsbare 

leidingen die op maat gemaakt worden of handwerk vragen in de aanleg. Zij moeten hun beleid daar 

dus op aanpassen en al vroeg in het proces in gesprek gaan om het proces goed te kunnen 

uitvoeren. Bij deze partijen is er sprake van een beleidsurgentie. Dit zie je terug in bijvoorbeeld 

getekende intentieverklaringen en regelmatige overleggen met andere betrokken partijen. 

In het netwerk is er wel degelijk sprake van een gevoel van urgentie. Elke partij ziet het belang van 

een goede samenwerking of afstemming. Over hoe ver deze samenwerking moet gaan zijn de 

meningen verdeeld, maar de intentie om samen te werken is er. Partijen met een lastigere techniek, 

of bedrijven met assets dieper in de grond, zien afstemming en overleg als een essentiële factor voor 

een succesvol project. Partijen met assets vlak onder het maaiveld spreken vooral over de wil om 

samen te werken om overlast te voorkomen en kosten te bespraken.  
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Indicatoren Score 

Beleidsurgentie (top-down) Laag – Veel partijen zien winst in een samenwerking, 
vanwege lange planningsperiodes of vanwege het feit 
dat zij een coördinerende rol hebben in het proces. Dit 
gebeurt vanuit de top van de organisaties. Zij zitten ook 
bij de gesprekken. Telecompartijen hebben dit gevoel 
van urgentie niet of in veel mindere mate, omdat zij 
boven in de grond liggen. Om die reden hebben 
telecompartijen minder baat bij de samenwerking ten 
opzichte van de kabeleigenaren die dieper in de grond 
zitten. Zij moeten dieper graven om bij hun leidingen te 
komen en zullen daarbij kabels van andere partijen 
tegenkomen. Omdat niet alle partijen hetzelfde gevoel 
van beleidsurgentie hebben, wordt de score op 3 
gewaardeerd. 

Bottom-up urgentie Zeer laag – Veel respondenten spreken nauwelijks over 
het maatschappelijk belang van samenwerking. Er wordt 
enkel gesproken over het minimaliseren van overlast, 
maar dan spreken ze vooral vanuit hun eigen oogpunt, 
namelijk het minimaliseren van uitval. Het feit dat de 
burgers hier ook last van ondervinden komt nauwelijks 
ter sprake. Hier is veel winst te behalen. 

Totale score Laag 

6.2.2 Informele netwerken 

Informele netwerken kunnen beschreven worden als tijdelijke structuren die formele 

organisatiestructuren overschrijden, waarin meerdere actoren uit meerdere organisaties 

deelnemen. Het doel hiervan is dat partijen over hun eigen grenzen heenkijken en de wensen, 

belangen of percepties van andere partijen exploreren.  

De opdrachtgevers van het project zijn in de engineeringsfase al in overleg getreden over de 

verschillende raakvlakken van de projecten. Dit werden de raakvlakoverleggen of knipoverleggen 

genoemd. Hierin is besproken waar de demarcaties van de projecten lagen en wie verantwoordelijk 

is voor welk deel. Later zijn hier de betrokken partijen en aannemers bij betrokken. Zo konden in een 

vroeg stadium de wensen en belangen van alle betrokken partijen kenbaar gemaakt worden. Veel 

van deze gesprekken zijn erg formeel van aard en vooral gericht op de praktische inrichting van de 

deelprojecten. Ze zijn dus minder gefocust op het exploreren van belangen of percepties, maar 

vooral op het verdelen van verantwoordelijkheden. 

Tijdens het project zijn er frequente bijeenkomsten geweest om de voortgang van het proces te 

bespreken en waar nodig te schuiven. Deze gesprekken werden gecoördineerd door de gemeente 

Rotterdam. Alle betrokken actoren, inclusief de aannemers, konden hierbij aanschuiven en hun 

wensen kenbaar maken.  
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Indicatoren Score 

Informele face-to-face 
interacties, relaties en 
bijeenkomsten 

Zeer laag – Er zijn vele face-to-face overleggen en 
vergaderingen geweest en ook al in een vroeg stadium. 
Hier werden wensen uitgewisseld en belangen gedeeld. 
Ik zou deze alleen willen typeren als erg formeel en 
minder gericht op het exploreren van percepties. Alles 
werd in contracten geformuleerd en tot in de puntjes 
uitgedacht. 

Frequente uitwisseling van 
informatie, georganiseerd door 
boundary spanners 

Gemiddeld – De gemeente heeft een leidende rol gehad 
in het organiseren van bijeenkomsten, en zorgden en 
zorgen nog steeds voor het bijeenkomen van betrokken 
actoren. Je zou verschillende personen van de gemeente 
Rotterdam kunnen typeren als boundary spanners. 
Daartegenover zijn er vanuit de respondenten signalen 
geweest dat het tijdig informeren van plannen niet altijd 
goed verloopt. De gemeente faciliteert dus frequente 
bijeenkomsten om informatie uit te wisselen, maar komt 
het soms toch nog te kort in het tijdig informeren van 
(nieuwe) plannen. Dit geeft aan dat de gemeente veel 
goed werk verzet, maar er nog wel degelijk een 
verbeterpunt te vinden is. Om die reden wordt er een 
score gemiddeld genoteerd. 

Totale score Laag 

6.2.3 Constructieve dialogen 

Constructieve dialogen kunnen gezien worden als gesprekken waarin informatie, kennis en 

percepties wordt gedeeld, om percepties van andere actoren te (h)erkennen. Dit moet leiden tot 

exploratie, wat de vitaliteit in het netwerk ten goede komt.  

In het stationsgebied ziet men dit terug in de regelmatige gesprekken tussen de betrokken actoren 

van een gebied. Er werden elke zes weken gesprekken gehouden om de voortgang van het gehele 

proces te bespreken. Daarnaast werden regelmatig vergaderingen georganiseerd om de 

deelprojecten door te nemen. Al voor er begonnen was aan het project zijn er veel gesprekken 

gevoerd waar de wensen en percepties van de actoren gedeeld konden worden. Er is dus op 

verschillende manieren gepoogd om informatie en kennis uit te wisselen. Dit was het initiatief van 

de gemeente Rotterdam.  

Indicatoren Score 

Openheid in gesprekken tussen 
alle betrokken actoren 

Hoog – Al voordat de eerste stappen gezet zijn in het 
gebied, zijn er al veel gesprekken gevoerd over de 
invulling van het traject. Hierbij werden alle betrokken 
partijen, dus de partijen met eigendommen in de grond, 
uitgenodigd. Partijen konden zo hun belangen en 
wensen kenbaar maken en hierop is ook ingespeeld. 
Tijdens het proces zijn er ook vergaderingen 
georganiseerd. Het blijkt echter dat niet alle partijen 
hierbij aansloten. Omdat de kansen voor een open 
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dialoog wel zijn gecreëerd, maar niet iedereen aansloot 
bij het gesprek, wordt niet de maximale score van zeer 
hoog toegekend.  

Passende, constructieve 
gesprekken tussen actoren 

Zeer hoog – Tijdens het project zijn er verschillende 
(deel)projectteams opgezet om de verschillende 
werkzaamheden te coördineren. Tussen de verschillende 
projecten zijn raakvlakoverleggen georganiseerd om de 
wrijving tussen de werkzaamheden te kunnen behappen. 
Hierbij werd duidelijk gemaakt wie welke 
verantwoordelijkheid draagt en wanneer er gewerkt kan 
worden. Op die manier werd de mogelijkheid gecreëerd 
door de gemeente om op een effectieve manier te 
werken op een klein gebied. 

Totale score Zeer hoog 
 

6.2.4 Vertrouwen 

Wanneer de verschillende partijen vertrouwen hebben, hebben zij een stabiele en positieve 

verwachting van het handelen van andere actoren. In de ondergrond zijn er verschillende spelregels 

van toepassing. Zo is er een vaste volgorde van de aanleg van kabels en leidingen. Zo ligt het riool 

altijd onderop en water daarboven. Het meest dichtbij het maaiveld vinden we de telecomkabels. 

Dit is van invloed op de verwachtingen van actoren van de handelingen die partijen uitvoeren. 

Wanneer bijvoorbeeld de riolering vervangen moet worden, betekent dat alle partijen met leidingen 

in het gebied mee moeten doen in het project, zo ook in het stationsgebied. Telecombedrijven 

hebben hier minder mee te maken vanwege het feit dat zij bovenaan liggen en ze een stuk sneller 

hun kabels aan kunnen leggen. Uit gesprekken met actoren is naar voren gekomen dat 

telecombedrijven niet altijd aanschuiven bij overleggen, terwijl ze wel uitgenodigd worden. Zo 

weten overige partijen niet altijd wat de intentie van de telecombedrijven is.  

“Maar als mensen elkaar niet vertrouwen theorie met slechte mensen, die elkaar niet vertrouwen, gaat 

dat niet goed. Als je andersom redeneert, een vrij matige organisatie op papier maar met mensen die 

elkaar wel goed kunnen vinden, heb je de kans dat het goed gaat” – Respondent A 

Voor het creëren van vertrouwen is veel overleg nodig, zodat de intenties van de betrokken partijen 

duidelijk worden. Zoals benoemd heeft de gemeente hier een coördinerende rol in als 

opdrachtgever. Dit is op verschillende manieren gepoogd te behalen, zodat elke partij wist wat er 

ging gebeuren in het proces. Het meest in het oog springende middel is een stripverhaal, waarin per 

periode werd aangegeven wat er gebouwd zou worden en op welke manier. Op die manier was 

iedereen op de hoogte van de plannen van de gemeente.  

“Daar is dan een stripverhaal van gemaakt. Dat werd dan steeds bijgewerkt. Dat stripverhaal had als 

doel om te kijken van een: de bouwmethodiek, maar ook om te coördineren met die plaatjes. Er komt 

bijvoorbeeld een kraan bij, dat werd dan uitgetekend en dat werd dan voor iedereen zichtbaar.” – 

Respondent J 

 

 



Pagina | 61  
 

Indicatoren Score 

Men houdt rekening met 
elkaars verwachtingen, 
belangen en intenties. 

Laag – In het gebied is een tweedeling van actoren te 
zien. Actoren met een langere voorbereidingstijd willen 
graag met elkaar om de tafel om elkaar belangen te 
ontdekken. Daartegenover staan de partijen met een 
‘eenvoudigere’ techniek, die sneller kunnen aanleggen. 
Uit de interviews blijkt dat deze actoren minder vaak bij 
overleggen aansloten, waardoor de belangen en 
intenties niet altijd duidelijk zijn geworden. 

Actoren onthouden zich van 
opportunistisch gedrag. 

Gemiddeld – Door de lange looptijd van het project is het 
soms onduidelijk geworden wie waar bezig was. Zo 
moesten sommige organisaties hun assets tijdelijk 
verleggen en werd het niet duidelijk gemaakt waar hun 
tracés liepen. Zo zijn er beschadigingen aan elkaars 
eigendommen gemaakt die niet door zijn 
gecommuniceerd en er vertraging opgelopen werd. Wel 
werd de kans geboden in frequente overleggen om 
plannen door te spreken. Zoals gezegd heeft niet elke 
partij deze kan gegrepen. Op die manier is er bij 
sommige partijen een huivering ontstaan over 
bijvoorbeeld het ophogen van de grond, zij zijn bang dat 
niet elke partij hierin meegaat en zij zelf de kosten 
dragen of meerdere malen aan de slag moeten. 

Totale score Gemiddeld 

6.2.5 Institutionele samenwerkingsarrangementen 

Om de samenwerking te structureren is het van belang om verschillende regels, procedures en/of 

afspraken te maken. In het stationsgebied is dit tijdens de engineeringsfase begonnen met 

zogenoemde knipoverleggen. Hierbij werden de raakvlakken tussen de twee opdrachtgevers, de 

gemeente en ProRail, besproken. Hierbij was het doel om duidelijke afspraken te maken en deze op 

een duidelijke manier op te schrijven, zodat duidelijk werd waar de raakvlakken tussen projecten 

lagen en welke verantwoordelijkheden partijen, waaronder de uitvoerende aannemers, daarin 

hadden. 

“(…) dan moet je dat beter opschrijven met elkaar van tevoren. En als je dat van tevoren opschrijft en 

nadenkt over hoe dat hele proces eruitziet, en de samenwerking. Dan kom je tot een beter resultaat.” – 

Respondent J 

Tijdens de uitvoer van het project werd gebruik gemaakt van een masterplanning. Hierin is 

schematisch aangegeven wanneer welk project gepland staat en met welke partijen. Aan de hand 

hiervan kon de gemeente gesprekken organiseren tussen partijen waar raakvlakken ontstonden, 

ook wanneer er plotselinge veranderingen optraden.  

Indicatoren Score 

Procesafspraken, -regels en – 
procedures. 

Zeer hoog – Al in de engineeringsfase van het project 
zijn er vele gesprekken geweest om duidelijk te maken 
waar de demarcaties van de deelprojecten lagen en wie 
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welke verantwoordelijkheden daarin kreeg. Uitvoerende 
aannemers werden daarin meegenomen, zodat er geen 
vergissing over kon ontstaan welke partijen 
verantwoordelijk waren. Het duidelijk opschrijven van de 
afspraken werd gezien als een cruciale succesfactor door 
de opdrachtgevers. 

Aanwezigheid van formele 
werkstructuren, zoals werk- en 
stuurgroepen.  

Zeer hoog – de gemeente Rotterdam heeft als 
coördinerende partij frequent gesprekken georganiseerd 
om de betrokken actoren bij een (deel)project bij elkaar 
aan tafel te krijgen. De voortgang van het proces werd 
getoetst aan een procesboom en een masterplanning, 
zodat bekeken kon worden hoe het proces vordert. Dit 
zorgt voor structuur in het traject.  

Totale score Zeer hoog 
 

De condities voor een vitaal netwerk zijn in verschillende mate aanwezig in het netwerk. De 

mogelijkheid tot samenwerking is dus wel degelijk aanwezig, hoewel er hier en daar verbeterpunten 

te zien zijn.  

Wanneer men kijkt naar het gevoel van urgentie tot samenwerking van de verschillende partijen, 

ziet men een tweedeling tussen de telecompartijen en de overige actoren. Telecomspelers hebben 

een makkelijkere techniek en kunnen hun eigendommen sneller aanleggen of vervangen. Om die 

reden is er bij die partijen veel minder sprake van beleidsurgentie. Wanneer er wordt gekeken naar 

bottom-up urgentie is gebleken dat er weinig wordt gekeken naar het belang van de burger. 

Overlast komt bij lang niet alle partijen ter sprake. 

Informele netwerken zijn ook te verbeteren. Veel van de gesprekken vinden op erg formele wijze 

plaats en alles wordt strak vastgelegd in contracten of convenanten. Meningen of percepties worden 

nauwelijks geëxploreerd. Wel is er sprake van de inzet van boundary spanners, hoewel dit niet altijd 

tijdig is gebeurd. 

Vanwege het feit dat veel gesprekken erg formeel van aard zijn geweest, wordt de aanwezig van 

constructieve dialogen goed beoordeeld. Verantwoordelijkheden zijn na vele overleggen duidelijk 

verdeeld. Ook tijdens het proces zijn frequente overleggen georganiseerd en is hier ook naar 

gehandeld. Niet alle partijen sloten altijd aan bij deze gesprekken. Daar kan nog winst in geboekt 

worden. 

De eerdergenoemde tweedeling van partijen ziet men ook terug in het vertrouwen in het netwerk. 

Ook het feit dat sommige partijen niet altijd aanwezig zijn bij overleggen, leidt ertoe dat de intenties 

van anderen niet altijd duidelijk zijn. Men kan niet altijd rekening houden met elkaars intenties of 

belangen. De lange looptijd van het project heeft hier invloed op gehad. 

Vanwege het formele karakter van de relaties en de overleggen, zijn institutionele 

samenwerkingsarrangementen duidelijk aanwezig in het netwerk. Er zijn veel procesafspraken en –

procedures ontwikkeld. Bovendien waren er duidelijk werkstructuren en werden per project aparte 

stuurgroepen ingezet.  
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Voor de conclusies gepresenteerd worden, is het van belang om alle hiervoor gepresenteerde data 

bij elkaar te brengen en een algehele analyse te maken. Vooraf zijn in het conceptueel model enkele 

verwachtingen weergegeven. Deze worden in dit hoofdstuk onderzocht. Er wordt daarom in de 

eerste plaats gekeken naar hoe het organiseren van afstemming door de gemeente aansluit op de 

perspectieven van de actoren en de condities voor vitaliteit. Vervolgens kan gekeken worden hoe de 

organisatie van afstemming van de gemeente in de toekomst beter kan worden afgestemd op de 

perspectieven van de actoren en hoe de condities van vitaliteit versterkt kunnen worden.  

6.3 Algehele analyse 

Nadat de verschillende concepten in het onderzoek zijn geanalyseerd, is het van belang om dit 

samen te brengen tot een algehele, volledige analyse. Aan de hand hiervan kunnen conclusies 

getrokken worden en concrete aanbevelingen worden geformuleerd. Er wordt bekeken hoe de 

perspectieven en de condities voor vitaliteit in het huidige governancebeleid (T0) terug komen, om 

vervolgens te onderzoeken waar verbeterpunten mogelijk zijn.  

6.3.1 Governance T0 gemeente Rotterdam 

Om tot een meer optimale vorm van het organiseren van afstemming te komen, is het van belang 

om eerst te onderzoeken hoe deze organisatie nu is opgezet. In voorgaande hoofdstukken in 

omschreven hoe de gemeente Rotterdam afstemming heeft georganiseerd in het stationsgebied. In 

deze paragraaf wordt bekeken hoe deze strategie van de gemeente aansluit op de perspectieven 

van de actoren in het gebied en hoe het beleid inspeelt op de condities voor vitaliteit. 

6.3.1.1 Perspectieven  

In het conceptueel model is verondersteld dat de gemeente in haar organisatie voor afstemming 

weinig of geen rekening houdt met zowel de perspectieven van de actoren als de condities voor 

vitaliteit. Onbewust zijn er toch acties ondernomen die aansluiten bij de perspectieven. Zo is 

duidelijk geworden dat gemeente voornamelijk afstemming zoekt door middel van positieve 

coördinatie, waarbij belangen, percepties en wensen van actoren worden erkent. De vraag is echter 

of dit aansluit bij de perspectieven van de actoren in het stationsgebied. De gemeente zoekt waar 

mogelijk naar een win-win situatie. Door een enorme focus op een goede communicatie worden de 

wensen en belangen van actoren onderzocht en wordt daarop ingespeeld. Elke actor wordt volledig 

in zijn waarde gelaten. Het gaat hierbij vooral om het formaliseren van de samenwerking in de vorm 

van contracten. Op die manier worden de verantwoordelijkheden van elke actor geconcretiseerd. 

Het verdelen van deze verantwoordelijkheden in contracten leidt ertoe dat de actoren zelf niet in 

elkaars vaarwater terecht hoeven te komen, ze hanteren negatieve coördinatie. Dit heeft te maken 

met de het perspectief wat zij hanteren. Het is duidelijk geworden dat de gemeente zelf een 

overwegend complexiteitserkennend perspectief hanteert en zij hier ook naar handelt. Tijdens het 

onderzoek is duidelijk geworden dat actoren in verschillende sectoren, verschillende perspectieven 

hanteren. Zo zijn actoren uit de telecomsector meer ordezoekend, vanwege het feit dat zij sneller en 

makkelijker hun assets aan kunnen leggen, ten opzichte van nutsbedrijven met grote leidingen, 

waar een lange planning aan vooraf gaat. Wat hierin opvalt is het feit dat de actoren met name op 

zichzelf gericht zijn, ze hebben smalle boundaries. Organisaties zijn na het privatiseren van veel 

nutsbedrijven commercieel geworden en kijken voornamelijk naar hun eigen winst op financieel en 

technisch vlak. Veel bedrijven willen daarom wel afstemming zoeken, maar gaat het voornamelijk 

om de bescherming van hun eigen assets of het verminderen van de kosten. Het gaat om het 

boeken van winst voor de eigen organisatie. 
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6.3.1.2 Condities 

Het beleid van de gemeente Rotterdam is erg formeel van karakter. Het zijn natuurlijk zakelijke 

overeenkomsten die in de markt zijn gezet, dus dit geen verrassende bevinding. Wel vindt deze 

manier van aanpak zijn weerslag in hoeverre wordt ingespeeld op de condities voor vitaliteit. Eerder 

is onderzocht hoe deze condities terugkomen in het netwerk. Het is duidelijk geworden dat met 

name wordt ingezet op het maken van duidelijk afspraken in de vorm van contracten en dergelijk. 

Dit leidt ertoe dat er hoog wordt gescoord op institutionele samenwerkingsarrangementen, maar 

ook op constructieve dialogen, waar formele overleg wordt gevoerd om elkaars belangen te 

begrijpen. Zoals eerder genoemd is de organisatie van afstemming vooral gericht op positieve 

coördinatie, waarbij de focus op een goede communicatie ligt. Vooral het vinden en erkennen van 

de percepties, wensen en belangen van actoren worden hierbij als speerpunten gebruikt, met 

strakke interactieregels. Deze interactieregels zorgen er echter wel voor dat de actoren los van 

elkaar kunnen werken, waardoor hier negatieve coördinatie de overhand krijgt bij de actoren in het 

netwerk. De betrokken organisatie willen wel samenwerken, maar doen dit voor eigen gewin.  Dit 

sluit goed aan bij de eerdergenoemde condities van institutionele samenwerkingsarrangementen en 

constructieve dialogen. Daartegen staat dat het niet goed aansluit bij informele netwerken, waar 

het gaat om tijdelijke structuren. Er kan daarom geconcludeerd worden er weinig gestuurd wordt op 

het creëren van de mogelijkheid tot samenwerking aan de hand van de condities voor vitaliteit. De 

focus ligt op het maken van duidelijke afspraken in de vorm van contracten. 

Wanneer het conceptueel model van governance T0 vergeleken wordt met de werkelijkheid, lijkt 

deze correct te zijn. De gemeente past haar strategie niet altijd toe op de perspectieven van de 

actoren, terwijl deze wel van invloed zijn op hun bereidheid tot samenwerking. Toch sluiten 

sommige punten (onbewust) wel aan bij de perspectieven van de actoren. 

De huidige strategie van de gemeente is vooral gebaseerd op het opstellen van duidelijke afspraken. 

De gemeente probeert vooral te sturen via contracten, waar later de voortgang van wordt overlegd. 

Dit geeft het proces een erg formeel karakter. Zo worden de verantwoordelijkheden verdeeld. De 

voortgang hiervan wordt in formele gesprekken overlegd, wat onder de noemer negatieve 

coördinatie geplaatst kan worden: men blijft uit elkaars vaarwater. Gezien het feit dat veel actoren, 

met name de private partijen, gericht zijn op smalle boundaries, sluit dit goed aan.   

Wanneer men kijkt naar de condities voor vitaliteit valt op dat door het formele karakter van het 

beleid van de gemeente er weinig rekening gehouden wordt met deze speerpunten. De gemeente 

probeert vooral te sturen via contracten, waar later de voortgang van wordt overlegd. Door het 

opstellen van duidelijke contracten en afspraken wordt hoog gescoord op constructieve dialogen 

en de aanwezigheid van institutionele samenwerkingsarrangementen. Op informele 

netwerken, informele netwerken en vertrouwen wordt niet direct gestuurd door de 

gemeente. 

6.3.2 Governance T1 gemeente Rotterdam 

Nu duidelijk is geworden in hoeverre het beleid van de gemeente Rotterdam aansluit bij de 

perspectieven van de actoren en de condities voor vitaliteit, kan onderzocht worden waar er 

verbeterpunten mogelijk zijn. Waar kan de organisatie van afstemming van de gemeente beter 

aansluiten op de perspectieven van de actoren en waar kan het beter inspelen op de condities voor 

vitaliteit? In het conceptueel model (governance T1) wordt omschreven dat de gemeente zou 
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moeten sturen op zowel de perspectieven van de actoren als de condities voor vitaliteit. Deze 

hebben invloed op de bereidheid en mogelijkheid tot afstemmen.  

6.3.2.1 Perspectieven 

Voor en tijdens het gehele proces in het stationsgebied is de gemeente veel in gesprek geweest met 

de betrokken actoren. Hierbij werd veel aandacht besteed aan de belangen van de spelers in de 

ondergrond en werden verantwoordelijkheden verduidelijkt om het traject goed te laten verlopen. 

Waar weinig aandacht aan besteed is, is de bereidheid van de actoren om samen te werken, ofwel 

de perspectieven die elke actor hanteert. In governance T1 wordt verondersteld dat de 

perspectieven van de actoren invloed moeten hebben op de governance-strategie van de gemeente 

Rotterdam. De vele gesprekken die gevoerd zijn tussen de gemeente en de actoren kunnen hierbij 

als een goed startpunt gebruikt worden. Hierin kunnen de perspectieven van de actoren herkend 

worden. Belangen, percepties en bepaalde wensen zijn belangrijk in het herkennen van de 

perspectieven.  

Zoals gezegd geven de perspectieven van de actoren de bereidheid weer van de actoren om naar 

afstemming te zoeken. Grof gezegd is een ordezoekende actor meer op zoek naar exploitatie: een 

gestructureerd en tijdelijk netwerk, waarin zij vooral op hun eigen organisatie gericht zijn. 

Complexiteitserkennende actoren zoeken naar exploratie: een permanente verbinding, waar veel 

over de eigen organisatiegrenzen heen wordt gekeken. Dit betekent dat actoren een andere manier 

van governance willen zien, afhankelijk van hun perspectieven. Wat in de analyse van de 

perspectieven van de actoren opvalt, is het feit dat de actoren in een meer ingewikkelde techniek 

zitten een meer complexiteitserkennend perspectief hanteren, terwijl actoren die hun kabels sneller 

en gemakkelijker kunnen aanleggen meer ordezoekend van aard zijn. Grof gezegd zou je de 

telecombedrijven in de ordezoekende groep plaatsen en de nutsbedrijven in de 

complexiteitserkennende groep. Dit betekent dat de gemeente, die zelf met name 

complexiteitserkennend is, daarop moet inspelen en van de perspectieven van de actoren gebruik 

moet maken. De gemeente zou hiervoor maatwerk moeten leveren. Hun strategie zo aanpassen per 

actor, zodat deze aansluit bij het perspectief dat deze hanteert. Zo zien telecombedrijven liever een 

snel en duidelijk beleid, terwijl andere nutsbedrijven liever veel gesprekken en een lange 

planningsperiode zien. Hier kan de gemeente op inspelen: het duidelijk communiceren van de 

planning in een vroeg stadium kan ervoor zorgen dat partijen uit beiden perspectieven tevreden zijn 

met de aanpak. Complexiteitserkennende actoren zijn geneigd om een langdurig netwerk te 

creëren, waarbij kennis gedeeld wordt. De gemeente zou daar meer gebruik van moeten maken, 

door bijvoorbeeld gezamenlijke doelstelling op te stellen. Uiteindelijk wil elke partij winst voor de 

eigen partij, in technische en economische zin. Dit ziet men terug in het feit dat vrijwel elke (private) 

partij gericht is op smalle boundaries. Alle partijen zien de noodzaak van samenwerking en zijn ook 

bereid om daartoe te handelen. De gewenste invulling hiervan is verschillend bij de actoren. 

Maatwerk en een goede communicatie of informatiedeling is daarom van groot belang.  

6.3.2.2 Condities 

Zoals eerder omschreven is de governance-strategie van de gemeente erg formeel van karakter en 

vooral gefocust op vergaderingen en contracteren. Eerder in de analyse zijn scores gegeven aan de 

aanwezigheid van de condities in het netwerk. Vanwege het formele karakter scoort de gemeente 

erg hoog op constructieve dialogen en de aanwezigheid van institutionele 

samenwerkingsarrangementen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze werden regelmatig 
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besproken tijdens formele constructieve overleggen. Daartegenover is naar voren gekomen dat de 

gemeente een lage score heeft op gevoel van urgentie, informele netwerken en vertrouwen. 

De score op het gevoel van urgentie tot samenwerken is laag. Die komt vooral vanwege het feit dat 

actoren, en met name de telecompartijen, niet altijd het maatschappelijk belang hiervan zien, zij 

kunnen immers erg snel hun kabels vervangen of aanleggen. De gemeente kan prikkels geven om 

toch het gevoel van urgentie te creëren. Zo zijn het in het stationsgebied kabels en leidingen 

vergoed door de gemeente om deze te verleggen naar een gezamenlijke plek langs het 

stationsplein. De financiële prikkel werkt dus. Het duidelijk maken dat gezamenlijk werken aan een 

project vaak goedkoper zal zijn is daarom van groot belang. Actoren zijn gericht op hun eigen 

organisatie. Zeker private partijen zoeken altijd naar technische of economische winsten. Hierop 

kan de gemeente inspelen door gebruik te maken van Telecomwet, extra vergoedingen zoals 

hierboven genoemd, maar ook door het duidelijk informeren wat de winst van afstemmen is. 

Gezamenlijke werken vallen goedkoper uit dan individueel werk.  

Daarnaast is voor de gemeente veel te winnen op het gebied van informele netwerken. Het netwerk 

nu is vooral gekenmerkt door exploitatie, terwijl met exploratie ook een essentieel punt is in een 

succesvol netwerk. Naast het vastzetten van elke verantwoordelijkheid in een contract, zijn 

informele bijeenkomsten van belang. Hierin kunnen belangen en percepties van actoren makkelijker 

herkend worden. Hier moet natuurlijk een platform voor geboden worden, zodat deze informele 

netwerken kunnen vormen. Denk hierbij aan informatieavonden, lezingen of informele activiteiten 

zoals gezamenlijk een eerste steen leggen. De gemeente zorgt zo voor duidelijkheid in het netwerk 

wat betreft de standpunten van de actoren en zorgt tegelijkertijd voor goede informatie-

uitwisseling. Wanneer actoren op de hoogte zijn van elkaars plannen, wensen, percepties en 

belangen zal opportunistisch gedrag verminderen. De aanwezigheid van informele netwerken leidt 

dan naar vertrouwen. 
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7 Conclusies 
In de conclusie wordt vanzelfsprekend de onderzoeksvraag beantwoord. Hierbij geldt het 

conceptueel model als leidraad. Nadat alle theoretische concepten uiteengezet zijn, is in dit 

onderzoek bekeken hoe de gemeente afstemming organiseert voor het zoeken van afstemming. 

Vervolgens is onderzocht in hoeverre de condities voor vitaliteit hierin meegenomen worden en hoe 

er om wordt gegaan met de verschillende perspectieven op complexiteit. Aan die hand van deze 

bevindingen kan aangegeven worden op welke punten het beleid van de gemeente verbeterd kan 

worden.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Op welke wijze heeft de gemeente Rotterdam in haar pogen om 

tot afstemming te komen in het herstructureringsproces van het Rotterdamse stationsgebied ingespeeld 

op de perspectieven op complexiteit van leidende actoren en de aanwezigheid van condities van 

vitaliteit en op welke wijze kan zij dat voor de toekomst verbeteren?’ Deze hoofvraag is aan de hand 

van zes deelvragen opgeknipt om tot een beantwoording te komen.  

1. Welke perspectieven op complexiteit onderscheidt Teisman (2005) en wat is de invloed 

hiervan op de kijk op systemen, systeemgrenzen, processen en leidinggeven? 

2. Wat zijn de kenmerken van een vitaal netwerk? 

3. Welke condities zijn noodzakelijk voor het vormen van een dergelijk vitaal netwerk? 

4. Welke vormen van afstemming kunnen herkend worden? 

Deze eerste vier deelvragen zijn beantwoord in het theoretisch kader en worden zo gebruikt om een 

theoretische bril op te zetten. Allereerst is gekeken welke perspectieven op complexiteit er 

onderscheiden worden en wat de invloed hiervan is op de kijk op systemen, systeemgrenzen, 

processen en leidinggeven. Dit is van belang om zo een typologie te kunnen maken van actoren. De 

perspectieven op complexiteit van actoren geeft aan in hoeverre een actor bereid is om afstemming 

te vinden. Zo zijn er twee perspectieven omschreven: het ordezoekende perspectief en het 

complexiteitserkennende perspectief. Ordezoekende actoren zijn meer gericht op een 

gestructureerd netwerk, waarbij de focus ligt op hun eigen organisatie(doelen), eenzijdige 

kennisontwikkeling en slechts de focus op tijdelijke projecten. Deze actoren zijn minder bereid tot 

een (langdurige) samenwerking. Complexiteitserkennende actoren zijn daartegenover meer gericht 

op een flexibel en innoverend netwerk, waarbij over de eigen organisatiegrenzen heen wordt 

gekeken en kennis wordt gedeeld. Daarnaast focussen zij zich op langdurige of permanente 

verbindingen. Deze actoren zijn meer bereid om afstemming te zoeken. 

In deelvraag twee is onderzocht wat een vitaal netwerk precies inhoudt. Een vitaal systeem is een 

netwerk van actoren met verschillende percepties met energieke en productieve relaties. In dit 

netwerk exploreren, ontwikkelen en consolideren zijn steeds om een gemeenschappelijke basis te 

zoeken voor de oplossing van een probleem of issue. Exploratie is een belangrijk begrip binnen een 

vitaal netwerk, evenals consolidatie, ofwel exploitatie. Exploratie verwijst naar een energiek proces, 

waar informatie en kennis gedeeld wordt en nieuwe ideeën voortkomen uit interactie tussen 

actoren. Exploitatie verwijst naar de productiviteit van de relaties van de actoren en de exploitatie 

van de hulpbronnen. Om te komen tot een vitaal netwerk, is de uitwisseling van hulpbronnen van 

groot belang. Exploratie en exploitatie tezamen zorgen voor het samenkomen van perspectieven en 

dat hulpbronnen worden uitgewisseld. 
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In deelvraag drie worden de condities omschreven die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 

een vitaal netwerk. Dit zijn een vijftal condities, waarbij de mate van aanwezigheid hiervan aangeeft 

in hoeverre de mogelijk bestaat tot samenwerking. Voor de gemeente zijn dit de knoppen waar ze 

aan kan draaien om de juiste randvoorwaarden te creëren voor afstemming. 

 Gevoel van urgentie: Wanneer actoren een gedeeld gevoel van urgentie hebben, zullen zij 

meer bereid zijn om middelen en energie te steken in de deelname van een netwerk. Hierbij 

zijn er twee vormen van urgentie te onderscheiden, te weten beleidsurgentie (top-down 

urgentie) en bottom-up urgentie. Bij beleidsurgentie zien en voelen leiders in het netwerk de 

urgentie van het issue. Bij bottom-up urgentie zien actoren de maatschappelijke belangen 

van het issue en voelen de urgentie om te gaan samenwerken (Edelenbos, et al., 2015). 

Beide vormen van urgentie moeten enigszins aanwezig zijn om vitaliteit te vormen.  

 Informele netwerken: Deze informele netwerken zijn tijdelijke structuren die formele 

organisatiestructuren overschrijden, waarin meerdere actoren uit meerdere organisaties 

meedoen. Er participeren actoren uit verschillende sectoren, waardoor er ruimte ontstaat 

om buiten de kaders van eigen organisatie te denken en te handelen. Door deze ruimte 

kunnen actoren gaan experimenteren en exploreren, waardoor er meer vitaliteit ontstaat in 

het netwerk (Edelenbos, et al., 2015).  

 Constructieve dialogen: Constructieve dialogen in het netwerk leiden tot meer exploratie. 

In deze dialogen wordt informatie, kennis en percepties gedeeld. Dit leidt tot exploratie, wat 

een belangrijk concept voor vitaliteit is. Een vijandelijke of conflictzoekende aanpak in het 

netwerk leidt tot minimale communicatie en interactie. Actoren houden zich dan vast aan 

formele en bestaande posities (Edelenbos, et al., 2015). 

 Vertrouwen: Vertrouwen is een belangrijke conditie voor vitaliteit. Met vertrouwen willen 

actoren informatie en kennis uitwisselen en maken ze hun percepties kenbaar. Vertrouwen 

is in dit onderzoek het geloof en de verwachting dat andere actoren handelen in gezamenlijk 

belang (Edelenbos, et al., 2015). 

 Institutionele samenwerkingsarrangementen: Een informeel netwerk, zoals hierboven in 

het tweede punt is omschreven, is van belang voor de vitaliteit, maar in sommige gevallen is 

het goed om spelregels op stellen om een samenwerking te reguleren. Institutionele 

samenwerkingsarrangementen bezitten een set van regels en procedures om het proces te 

structureren. Werkstructuren of procesafspraken zijn hier voorbeelden van.  

De vierde deelvraag omschrijft de verschillende manieren van afstemming. In de voorgaande 

deelvragen is omschreven wat de invloed is van de perspectieven op complexiteit op het vinden van 

afstemming en in hoeverre er condities aanwezig zijn om de mogelijkheid tot afstemming te 

creëren. In deze deelvraag wordt omschreven welke vormen van afstemming er mogelijk zijn. In dit 

onderzoek worden drie verschillende vormen herkend, namelijk netwerkstructurering, negatieve 

coördinatie, positieve coördinatie. Deze drie typen van afstemming kunnen gezien worden als 

methoden om met een tekort aan consensus te om te gaan binnen een netwerk. De eerste vorm van 

afstemming, netwerkstructurering, focust zich op het aanpassen van afhankelijkheden tussen 

partijen in het netwerk. Dit betekent het herstructureren van relaties, reorganisaties of het wijzigen 

van hulpbronnenverdelingen. Hiermee kan het mogelijk worden om bepaalde vormen van beleid die 

eerder stuitten op hindermacht of een gebrek aan steun alsnog mogelijk gemaakt worden. Het is 

hier mogelijk dat afhankelijkheden weg worden genomen, zodat samenwerking niet meer nodig is, 
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of dat er bepaalde condities worden gecreëerd die samenwerken makkelijker maken. Dit is voor dit 

onderzoek een niet wenselijke vorm van afstemming. 

Negatieve coördinatie richt zich op het vermijden van ingrijpende beleidsvoorstellen die in strijd zijn 

met belangen en voorkeuren van verschillende partijen. Het gaat om het verminderen van de 

noodzaak tot interactie, door bijvoorbeeld grote beleidsvraagstukken op te knippen in kleinere 

delen. Je zou kunnen stellen dat het doel is om uit elkaars vaarwater te blijven, wat niet wenselijk is. 

Op deze manier wordt de integraliteit verkleind, evenals de kwaliteit en effectiviteit van 

beleidsoplossingen.  

Positieve coördinatie is de meest wenselijke vorm van afstemming, waarbij consensusvorming en 

conflictreductie centraal staan. Centraal in positieve coördinatie is het feit dat de consensus op 

verschillende niveaus bewerkstelligd wordt. Binnen deze niveaus kan consensus op verschillende 

manieren ontwikkeld worden. Zo is het van belang om consensus te vormen over normen en 

waarden, doelen en probleempercepties, oplossingen, werkwijzen en interactieregels. 

Hierboven zijn die eerste vier deelvragen uiteengezet. De antwoorden op deze deelvragen geven de 

theorie weer. De bril die hieruit voortkomt, is gebruikt om de empirie te beschrijven en te 

analyseren. De overige twee vragen zijn in de analyse beantwoord. Deze deelvragen zijn er op 

gericht om de perspectieven van de actoren te onderzoeken evenals de aanwezigheid van de 

condities voor vitaliteit. 

5. Welke governance-strategie om tot afstemming te komen hanteerde de gemeente 

Rotterdam in het stationsgebied en hoe sluit deze aan bij de perspectieven van de actoren? 

6. Hoe kan de gemeente Rotterdam de aanwezigheid van condities voor vitaliteit verbeteren 

en beter inspelen op de perspectieven van de betrokken actoren? 

Voor de beantwoording van deelvraag 5 is uit de analyse gebleken dat het merendeel van de actoren 

overwegend het complexiteitserkennende perspectief hanteert. Opvallend hierin is, is dat veel 

partijen gericht zijn op exploitatie en smalle boundaries hanteren. Dit betekent dat het grootste 

gedeelte van de betrokken partijen tot op zekere hoogte bereid is tot samenwerking, maar hiervoor 

wel naar de winst kijkt voor de eigen organisatie. Daarnaast is er een verschil zichtbaar tussen 

telecombedrijven en de overige nutsbedrijven. Zij hebben te maken met een kortere doorlooptijd bij 

de aanleg van hun (ondergrondse) assets, en hebben te maken met de Telecomwet. Dit is terug te 

zien in de lage score voor het gevoel van urgentie; ze zijn voornamelijk gefocust op hun eigen 

organisatie. Wanneer dit vergeleken wordt met de wijze van afstemming van de gemeente 

Rotterdam, die vooral gericht is op positieve coördinatie, kan geconcludeerd worden dat dit niet 

altijd aansluit op elkaar. De gemeente probeert door middel van vele gesprekken met de actoren tot 

win-win situaties te komen en percepties, belangen en wensen te erkennen en daarnaar te 

handelen. 

Wat opvalt aan de actoren in het netwerk, is dat zij allen gericht zijn op exploitatie. Dit betekent dat 

zij een overzichtelijk en gestructureerd netwerk prefereren, waarin risico’s gemeden worden. Dit 

past goed bij de strategie van de gemeente, die vooral gericht is op het voeren van frequente 

gesprekken en interactieregels in de vorm van contracten. De theorie stelt echter dat een 

mengvorm van exploitatie en exploratie tot een groter succes zal leiden (Van Assen, Van den Berg & 

Wobben, 2008). Dit ontbreekt nu in de governance-strategie van de gemeente.  
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Men kan daarom concluderen dat de bereidheid tot afstemming er wel degelijk is onder de 

betrokken organisaties. De grootste groep van actoren past immers onder het 

complexiteitserkennende perspectief. De gemeente kan winst boeken in het aanpassen van haar 

strategie op dit kenmerken van de actoren: de bereidheid van de actoren om samen te werken. De 

gemeente kan deze inzichten gebruiken door meer in te zetten op de kenmerken van een 

complexiteitserkennende actor. Deze perspectieven moeten van invloed zijn op de governance-

strategie die de gemeente hanteert. Veel actoren geven aan dat ze een langdurige of permanente 

relatie aan willen gaan en/of gezamenlijke kennis willen genereren. De gemeente kan hier nog een 

stap verder in gaan en gezamenlijke doelen moeten opstellen. Je zou kunnen stellen dat het beleid 

van de gemeente maatwerk is. 

Wanneer er gekeken wordt naar deelvraag zes, over aanwezigheid van de condities voor vitaliteit in 

het netwerk, kan geconcludeerd worden dat hier nog veel winst te boeken is. De condities voor 

vitaliteit geven aan in hoeverre de mogelijkheid bestaat tot afstemming. Zoals genoemd is de 

strategie van de gemeente met name formeel van karakter. Dit ziet men terug in de interactieregels 

en contracten. Dit betekent dat institutionele samenwerkingsarrangementen en constructieve 

dialogen aanwezig zijn in het netwerk. Daartegenover staat dat de gemeente beter kan sturen op de 

overige drie condities voor vitaliteit, namelijk een gevoel voor urgentie, informele netwerken en 

vertrouwen. Allereerst is duidelijk geworden dat veel actoren, maar met name telecombedrijven, 

geen gevoel voor urgentie hebben voor afstemming. Dit komt voort uit het feit dat zij hun kabels 

snel kunnen aanleggen en daarom minder overlast veroorzaken voor burgers en andere partijen. Het 

maatschappelijk belang van samenwerken zien zijn daarom niet altijd. De gemeente moet dus 

andere prikkels ontwikkelen om het gevoel van urgentie te creëren. In het stationsgebied is dit 

gedaan door kabels en leidingen (deels) te vergoeden zodra deze vervangen kunnen worden, ook 

wanneer deze buiten de Telecomwet vallen. De financiële prikkel is een succesvolle gebleken om 

urgentie te kweken. Afstemming in graafwerkzaamheden kan hierin een optie zijn. Een gleuf graven 

is voor de actoren goedkoper dan wanneer zij dit onafhankelijk van elkaar doen. De gemeente moet 

daarom goed duidelijk maken waarom afstemming voor deze partijen ook voordelig is: namelijk 

lagere kosten voor onderhoud en vervanging.  

Daarnaast kan de gemeente veel winst boeken met het sturen op de creatie van informele 

netwerken. De gemeente richt zich vooral op exploitatie, terwijl met het vormen van informele 

netwerken ook veel exploratie kan worden gevormd. Voordeel hiervan is dat belangen en percepties 

van andere partijen makkelijker herkend kunnen worden. De gemeente zorgt er zo voor dat actoren 

over hun eigen grens heen kijken en een flexibel netwerk willen vormen. Het organiseren van 

frequente (bilaterale) gesprekken kan hierbij helpen. Gesprekken waar ideeën uitgewisseld kunnen 

worden, zonder dat dit direct tot een contract leidt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 

platform, waar actoren hun wensen en belangen kunnen presenteren aan hun collega’s. De 

gemeente zorgt zo voor duidelijkheid in het netwerk wat betreft de standpunten van de actoren en 

zorgt tegelijkertijd voor goede informatie-uitwisseling. Wanneer men door deze uitwisseling van 

informatie de standpunten van elkaar weet, is er weinig sprake van opportunistisch gedrag. De 

actoren kunnen rekening houden met elkaars verwachtingen, belangen en intenties, wat leidt tot 

vertrouwen. Het organiseren van informele gesprekken of bijeenkomsten door de gemeente leidt 

dus tot informatie-uitwisseling en daarmee ook tot vertrouwen. 
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Tot slot, de beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek: in het onderzoek is duidelijk 

geworden dat actoren verschillende perspectieven op de werkelijkheid hanteren. De perspectieven 

van de actoren geven in grote mate aan wat de bereidheid is om samen te werken. Wat duidelijk 

geworden is in dit onderzoek, is dat het netwerk waarin gehandeld wordt erg complex van aard is. 

Het is van groot belang om dit te erkennen en hierop in te spelen. Elke actor heeft immers zijn eigen 

belangen, percepties en wensen. In dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Rotterdam hier 

zoveel mogelijk op inspeelt, maar zich niet altijd bewust is van de perspectieven van de actoren. Op 

die manier kan er een misfit ontstaan tussen het gevoerde beleid van de gemeente en de wensen 

van de actoren. Op die manier zal het beleid niet tot een succesvolle samenwerking leiden. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het merendeel van actoren welk degelijk bereid is tot samenwerking, maar 

tegelijkertijd is niet elke actor tevreden over het proces. Dit betekent dat er naast het inspelen op de 

perspectieven van de actoren, ook de mogelijkheid tot samenwerking gecreëerd moet worden. In 

concrete zin betekent dit dat de gemeente de kenmerken van de actoren moet benutten door 

verder te gaan in de samenwerking. Het is duidelijk geworden dat het merendeel van de actoren 

complexiteitserkennend is. Door een gezamenlijke basis voor een samenwerking te creëren tussen 

deze actoren is er veel winst te boeken in de toekomst. Deze actoren zijn bereid om een permanent 

netwerk te creëren en hier kennis en informatie te delen. De gemeente kan dit meer benutten. 

Daarnaast kan de gemeente duidelijke maken dat hier gemeenschappelijke doelen een rol spelen.   

In dit onderzoek is daarom ingezoomd op het vormen van condities voor vitaliteit. Uit het onderzoek 

is gebleken dat ook hier veel winst te behalen valt. Door het formele karakter van het beleid van de 

gemeente, is er weinig focus op de zachte kant van management, in de vorm van het creëren van 

informele netwerken, vertrouwen en het gevoel van urgentie tot afstemmen. 

Dus om terug te komen tot de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Op welke wijze heeft de gemeente 

Rotterdam in haar pogen om tot afstemming te komen in het herstructureringsproces van het 

Rotterdamse stationsgebied ingespeeld op de perspectieven op complexiteit van leidende actoren en de 

aanwezigheid van condities van vitaliteit en op welke wijze kan zij dat voor de toekomst verbeteren?’ 

Begrip van de perspectieven kan leiden tot een efficiënter en effectiever beleid. Wanneer de 

gemeente zich bewust is van de perspectieven van actoren in een bepaald gebied, kan er maatwerk 

geleverd worden. Op die manier kan er beleid ontwikkeld worden dat aansluit op de actoren, 

waardoor er lange termijnnetwerken gevormd kunnen worden. 
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8 Aanbevelingen 
Nadat de conclusies naar voren zijn gekomen, en de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord is, 

kunnen verschillende aanbevelingen uiteengezet worden. Op deze manier kunnen er handvatten 

aangereikt worden aan de gemeente Rotterdam om de afstemming in het netwerk in de 

ondergrond te verbeteren.  

8.1 Exploratie 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat exploitatie een veel nadrukkelijker aanwezig is in het 

netwerk dan exploratie. Het netwerk loopt hierdoor vast te lopen in risicomijding en het uitblijven 

van suboptimale niet-innoverende oplossingen (Van Assen, Van den Berg & Wobben, 2008). Om dit 

te voorkomen is het belangrijk om meer focus te leggen op exploreren, met name in de governance-

strategie van de gemeente Rotterdam, die natuurlijk een het netwerk sturen in haar coördinerende 

rol. Actoren in het netwerk moeten de mogelijkheid krijgen om te exploreren, bijvoorbeeld door 

open sessies, waarbij de ruimte bestaat om innovatieve plannen geopperd kunnen worden voor een 

open en flexibel netwerk. Er moet ruimte gecreëerd worden om te experimenteren in een netwerk. 

Dit kan in de vorm van testsessies, simulaties of in kleine projecten in de praktijk, zodat de 

verschuiving in de praktijk niet plotseling is. De mogelijkheid tot exploitatie moet blijven bestaan, 

daar een combinatie van beiden stijlen leidt tot een succesvol netwerk.  

 De eerste aanbeveling luidt dan als volgt: experimenteer met een governance-strategie die 

naast exploiteren ook focus legt op exploreren, zodat in de toekomst een strategie 

ontwikkeld kan worden die op beiden aspecten ingaat. Een meer prominente rol voor 

exploreren in de samenwerking leidt tot een meer innovatief, flexibel en effectief netwerk.  

8.2 Informele bijeenkomsten 
Een van de bevindingen in het onderzoek is dat de strategie van de gemeente erg formeel van 

karakter is. Voor de aanwezige condities voor vitaliteit in het netwerk betekent dit dat er laag 

gescoord wordt op informele netwerken, vertrouwen en het gevoel van urgentie voor afstemmen. 

Dit is mede door de pluriformiteit van belangen, wensen en percepties van actoren. Zo is er een 

duidelijk verschil te zien tussen de telecombedrijven en de overige nutsbedrijven. Dit hoeft niet 

problematisch te zijn, zolang er een gemeenschappelijk belang wordt gezien. Het onderzoeken van 

elkaars belangen, wensen en percepties kan van de verschillen tussen de partijen een kracht maken. 

Het organiseren van informele bijeenkomsten geeft actoren in het netwerk de kans om elkaars 

percepties te (h)erkennen. De bevindingen van deze sessies dienen door te werken in verschillende 

organisatieniveaus van de betrokken organisaties, bijvoorbeeld op strategisch, tactisch of 

operationeel niveau. Op die manier wordt ook het gevoel van urgentie, zowel bottom-up als top-

down urgentie, gekweekt. Wanneer actoren belangen en percepties van elkaar kennen, zal er steeds 

minder opportunistisch gedrag voorkomen, wat leidt tot vertrouwen in het netwerk. 

 De tweede aanbeveling luidt: De gemeente Rotterdam dient naast de formele 

bijeenkomsten, waar vooral focus ligt op het opstellen van duidelijke afspraken en 

contracten, ook informele bijeenkomsten te organiseren. Op die manier kan er vertrouwen 

en gevoel van urgentie opgewekt worden bij de actoren in het netwerk. Deze bijeenkomsten 

kunnen gestalte krijgen in de vorm van een open platform waar actoren kunnen 

uiteenzetten wat hun wensen zijn. Ook kunnen periodieke (maandelijks of gedurende een 
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project) bilaterale gesprekken uitkomst bieden. Daarnaast kunnen informele recepties of 

borrels na een succesvol overleg of project hierbij helpen.  

8.3 Zelforganiserend vermogen van de actoren 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de grote meerderheid van de actoren een 

complexiteitserkennend perspectief hanteren. Dit betekent dat zij de bereidheid hebben om 

afstemming te zoeken. Daartegenover probeert de gemeente een gestructureerd netwerk aan de 

hand van exploitatie te creëren en te sturen. Omdat de bereidheid tot afstemming wel degelijk 

aanwezig is, kan de gemeente dit benutten door het zelforganiserend vermogen van de actoren te 

benutten. Hiervoor moet de kans gegeven worden om innovatieve ideeën te opperen. Hierbij kan 

bovenstaande aanbeveling, het organiseren van (informele) bijeenkomsten, een platform zijn. Een 

meer flexibelere aanpak (in zowel het organiseren van het netwerk, als de 

samenwerkingsovereenkomsten) van de gemeente zou hierbij van toepassing zijn, waar de ruimte 

geboden wordt voor nieuwe (collectieve) initiatieven in het netwerk. Hiermee kan een langdurige 

verbinding ontstaan tussen actoren, waarin kennis en informatie gedeeld wordt en gezamenlijke 

doelen kunnen ontstaan. Hiermee past de gemeente zich aan op het complexiteitserkennende 

perspectief dat overwegend aanwezig is in het netwerk. 

 Een derde aanbeveling luidt: Benut het zelforganiserend vermogen van de actoren in het 

netwerk, die overwegend de bereidheid hebben om afstemming te zoeken. Geef de actoren 

de ruimte om met innovatieve ideeën te komen. Het bieden van een platform is hierbij 

essentieel. 
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9 Reflectie 
Tijdens dit onderzoek is duidelijk geworden dat het zoeken van afstemming tussen verschillende 

actoren in een enorm project zoals de herstructurering van het stationsgebied in Rotterdam een 

complex vraagstuk is. Het vinden van afstemming behelst vele aspecten, waar vele beleidsvelden 

geraakt worden. Dit onderzoek heeft zich omwille deze enorme complexiteit daarom toegespitst op 

een enkele casus. Dit geeft direct de beperkingen van dit onderzoek weer: het is lastig te 

generaliseren naar andere cases.  

Zoals benoemd is tijdens dit onderzoek gepoogd een manier van afstemming te vinden tussen de 

actoren die actief zijn in de Rotterdamse ondergrond. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende 

factoren, te weten de perspectieven van de actoren op complexiteit en een vijftal condities voor 

vitaliteit. Hierbij gaat het om de bereidheid van actoren om samenwerking te zoeken en de 

mogelijkheid die door de gemeente geboden wordt om samen te kunnen werken. De perspectieven 

van de actoren zijn hierbij lastig te definiëren. De keuze van actoren om samenwerking te zoeken is 

afhankelijk van vele factoren, die niet allemaal te plaatsen zijn onder de indicatoren die gekozen zijn 

in dit onderzoek. Percepties, boundary judgements, belangen of wensen van actoren kunnen lastig 

herkend worden uit enkele gesprekken met verschillende individuen of zijn enigszins arbitrair. Een 

meer diepgaande analyse zou hiervoor meer recht doen, hoewel dat moeilijk te bewerkstelligen is in 

een korte periode. 

Een volgend punt van aandacht is de afbakening die gemaakt is in de theorie van het onderzoek. Dit 

onderzoek is tot stand gekomen met de assumptie dat de samenwerking in de ondergrond 

efficiënter en effectiever tot stand zou kunnen komen. Hierin ligt de veronderstelling dat 

samenwerking een meer optimale inrichting van de ondergrond zou betekenen. In de werkelijkheid 

blijkt dat veel partijen vooral gericht zijn op het behalen van eigen winst en alleen samenwerken 

wanneer zij zelf winst kunnen behalen. Om deze reden zou men kunnen stellen dat het onderzoek is 

opgezet vanuit een ‘politiek standpunt’ waarbij afstemming of het benutten van zelforganiserend 

vermogen van actoren leidend is. Er is getracht de concepten zo neutraal mogelijk te gebruiken, 

maar in het onderzoek schuilt wel degelijk een assumptie.  

Wanneer gekeken wordt naar de condities voor vitaliteit en, een tweede concept uit het onderzoek, 

kan gesteld worden dat ook hier vele facetten meespelen. Deze condities geven aan in hoeverre de 

gemeente de mogelijkheid biedt om samen te werken. Hier spelen wetten, regels en politieke 

stromingen een grote rol. In dit onderzoek is dit niet diepgaand onderzocht. Er is met name 

onderzocht hoe het beleid van de gemeente is ervaren door de betrokkenen. Daarnaast zouden 

bepaalde routines of standaardprocedures een rol kunnen spelen. Om dit goed te kunnen 

analyseren zou een vergelijkend onderzoek gedaan moeten worden. 
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11 Bijlagen 

11.1 Bijlage 1: interview protocol (Gemeente Rotterdam) 

Allereerst hartelijk danken voor het gesprek. Vervolgens mijn onderzoek uitleggen en de 

doelstelling duidelijk maken. 

 Kunt u even uitleggen wie u precies bent? Wat is uw functie bij de gemeente? Wat is uw 

achtergrond en welke rol speelt/speelde u rondom het stationsgebied? 

 

 Kunt u in grote lijnen uiteenzetten hoe het project verlopen is? Waar ging het goed en waar 

juist niet?  

 

 Zou u het project als succesvol bestempelen of juist niet? En vooral: Waar baseert u deze 

mening op? Wat vindt u belangrijk voor het slagen van een project van zulke schaal? 

 

 Welke partijen speelden een (grote) rol in het proces? Wie speelden daarbij een leidende rol 

en welke actoren waren ‘volgers.’  (Actorenanalyse) 

 

 Hoe is de afstemming tussen asset managers van de bovengrond en de ondergrond geweest 

in het project? Als dit niet goed is: Hoe komt dit? Komt dit door de focus van de (externe) 

partijen? De gemeente heeft een ander belang als een private partij. 

 

 Hoe hebt u als gemeente dit (multi-actor) proces gestuurd? Wat is er gebeurd om actoren op 

een lijn te krijgen? (Governance/perspectieven/condities) 

 

 Hoe ziet uw ideale project er uit als gemeente? 

 

 Ziet u, met het project van het stationsgebied in het achterhoofd, problemen en/of kansen 

in toekomstige projecten zoals de Merwe-Vierhavens? Welke lessen kunnen getrokken 

worden? 

 

 Denkt u dat alles uit het project van het stationsgebied gehaald is? Met andere woorden: 

waar zijn er kansen voorbij gegaan en waarom? (Zaten stakeholders op een lijn = 

perspectieven) 

 

 Zijn er door bijvoorbeeld tijd-/gelddruk bepaalde plannen niet gerealiseerd? En wat 

betekent dat voor de toekomst? Moet er later dan alsnog geïnvesteerd worden? Waarom is 

dat niet direct gebeurd? Hoe kan dit opgelost worden? 

 

 Is er documentatie over het project beschikbaar wat ik in kan zien? 
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11.2 Bijlage 2: interview protocol (private partijen) 

Allereerst hartelijk danken voor het gesprek. Vervolgens mijn onderzoek uitleggen en de 

doelstelling duidelijk maken. 

 Kunt u zichzelf even voorstellen? Wat is uw functie bij uw organisatie? Wat is uw 

achtergrond en welke rol speelt/speelde u rondom het stationsgebied? 

 

 Kunt u in grote lijnen uiteenzetten hoe het project voor uw organisatie verlopen is? Waar 

ging het goed en waar juist niet?  

 

 Zou u het project als succesvol bestempelen of juist niet? En vooral: Waar baseert u deze 

mening op? Wat vindt u belangrijk voor het slagen van een project van zulke schaal? 

 

 Hoe is de afstemming tussen asset managers van de bovengrond en de ondergrond geweest 

in het project? Als dit niet goed is: Hoe komt dit? Welke rol had de gemeente hierin en wat 

was de rol van uw organisatie?  

 

 Hoe heeft uw organisatie dit proces beleefd? Wat is er gebeurd/welke acties zijn er 

ondernomen om actoren op een lijn te krijgen? Waar denkt u dat de gemeente zich kan 

verbeteren? Denk hierbij aan het opzetten van stuurgroepen of regelmatige bijeenkomsten. 

 

 Ziet u, met het project van het stationsgebied in het achterhoofd, problemen en/of kansen 

in toekomstige projecten? Welke lessen kunnen getrokken worden? 

 

 Denkt u dat alles uit het project van het stationsgebied gehaald is? Met andere woorden: 

waar zijn er kansen voorbij gegaan en waarom?  

 

 Zijn er door bijvoorbeeld tijd-/gelddruk bepaalde plannen niet gerealiseerd? En wat 

betekent dat voor de toekomst? Moet er later dan alsnog geïnvesteerd worden? Waarom is 

dat niet direct gebeurd? Hoe kan dit opgelost worden? 
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11.3 Bijlage 3: Lijst van respondenten 

Organisatie Respondent(en) 

Gemeente Rotterdam Wil Kovacs - Hoofd leidingenbureau/beheer ondergrond 
Dolf Booij – Stadsbeheer/Ingenieursbureau 
Barry Zuidgeest – Projectleider ingenieursbureau 

ProRail Edward Voogt - Projectleider 

RET Hans den Otter – Projectmanager RET 
Henny Damen – Toezichthouder/directievoerder 

Stedin Eugenie Lindeman – Key Account Manager 

Evides Leon van Bruinisse - Projectleider 

Eneco Frank Coumans – Strategisch Asset Manager 

Ziggo Jan Olijrhook – Build Supervisor 

KPN Andre Jonkheid – Leidingbeheer/Asset Management 

 

 
 


