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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie ‘Afstemming tussen beleid en vastgoed in een organisatiecontext van 

verschillende disciplines’. Het onderzoek voor deze scriptie, naar de invloed van factoren op een 

integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed, is uitgevoerd bij de 

gemeentelijke organisaties van Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Deze scriptie is geschreven in 

het kader van de master ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is tevens 

de afsluiting van mijn tijd als student Bestuurskunde. Vanuit mijn betrokkenheid als stagiair bij een 

gezamenlijke bestuursopdracht tussen de clusters Stadsontwikkeling en Maatschappelijke 

Ontwikkeling in de gemeente Rotterdam is gekozen voor deze onderzoeksvraag. In de drie gemeenten 

zijn in totaal 17 werknemers gesproken om een goed beeld te krijgen van de praktijk omtrent de inzet 

van maatschappelijk vastgoed.  

 

Er zijn een aantal mensen die ik dankbaar ben voor de hulp en steun bij het schrijven van deze scriptie. 

Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider dr. Sjoerd Keulen bedanken voor de vele feedbacksessies 

waarin ik zowel inhoudelijk als persoonlijk veel ondersteuning heb gekregen. Het schrijven van de 

scriptie heeft uiteindelijk langer geduurd dan ik had gehoopt. Om deze reden is ook een dankwoord 

op zijn plaats voor het geduld dat mijn scriptiebegeleider in deze periode heeft gehad. Daarnaast wil 

ik dr. Henk Klaassen bedanken voor de feedback in de laatste fase van mijn scriptie. De scriptie heeft 

tijdens mijn stageperiode bij de gemeente Rotterdam vorm gekregen. Hierbij wil ik mij dan ook richten 

tot mijn stagebegeleiders Margreet Heuvelman en Saskia Pothuis die mij in deze periode wegwijs 

hebben gemaakt binnen de organisatie en inhoudelijk veel hebben bijgebracht over het onderwerp. 

Heel veel dank voor de energie en tijd die jullie in mij hebben gestoken gedurende deze periode. 

Bovendien wil ik alle respondenten die meegewerkt hebben aan dit onderzoek bedanken voor de 

vrijgemaakte tijd en bovenal interessante gesprekken.  

 

Tenslotte wil ik mijn familie, vrienden en studiegenoten bedanken voor de motivatie en momenten 

van ontspanning tijdens mijn studieperiode. In het bijzonder wil ik mijn studiegenoot en vriend Sven 

Beute bedanken voor de steun bij het vormgeven van het onderzoek en het schrijven van de scriptie.  

Al met al wens ik u als lezer veel leesplezier bij het bestuderen van de scriptie.  

 

Bart Landsmeer 

 

Rotterdam, april 2019 
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Samenvatting 

De laatste tien jaar is de aandacht voor het management van de gemeentelijke vastgoedportefeuille 

steeds meer toegenomen. Rekenkamerraporten en gemeentelijke benchmarks laten de relevantie 

zien van een effectieve en efficiënte inzet van het vastgoed door gemeenten. Door de toegenomen 

aandacht streven gemeenten naar een professionele organisatie en uitvoering van de 

vastgoedtaakstelling. In lijn met de wens tot professionaliseren hebben veel gemeenten ingezet op 

centralisatie in de organisatie. Gemeenten hebben bij de inzet van vastgoed te maken met 

vraagstukken vanuit twee rollen in de organisatie, namelijk vanuit een beleidsverantwoordelijke rol 

en vanuit een rol als vastgoedmanager.  

 

Een aanpak is nodig die sturing vraagt op de afstemming van verschillende uitgangspunten en die 

vanuit het hogere gemeentebelang redeneert. In de praktijk blijken organisaties onvoldoende in staat 

te zijn om zo’n aanpak te realiseren. Gemeentelijke afdelingen werken niet altijd even goed samen, 

waardoor het integrale belang dat gemoeid is met de inzet van vastgoed onder druk komt te staan.  

In dit onderzoek is getracht om factoren inzichtelijk te maken die een integrale beleidsvoering ten 

aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed bevorderen dan wel belemmeren. Uiteindelijk met 

het doel om aanbevelingen te formuleren voor de verbetering van de taakstelling van de 

beleidsverantwoordelijke afdeling en de vastgoedverantwoordelijke afdeling door de theorie over 

invloedrijke factoren in integrale beleidsvoering te confronteren met patronen uit het vastgoedbeleid 

en de uitvoering ervan.  

 

De volgende onderzoeksvraag is hierbij opgesteld: Welke factoren zijn van invloed op een integrale 

beleidsvoering binnen een gemeentelijke organisatie ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een meervoudige casestudy uitgevoerd bij 

de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Met behulp van interviews en geraadpleegde 

documenten is getracht om inzichtelijk te maken hoe de afdelingen in de organisatie uitvoering geven 

aan de inzet van maatschappelijk vastgoed in het kader van het gemeentelijk vastgoedbeleid.  

 

In het theoretisch kader is allereerst ingegaan op het probleem van ‘verkokering’ en de vraag naar 

coördinatie binnen het openbaar bestuur. Veel bestuurskundig onderzoek en analysewerk laat de 

meerwaarde zien van een overheid die streeft naar samenhang tussen organisatorische regelingen, 

programma’s en beleid en de instanties en afdelingen die hier uitvoering aan geven. Hierbij is ingegaan 

op het concept van ‘integrale beleidsvoering’ wat door Wayenberg (2005) is toegepast binnen een 

context van lokaal overheidsbeleid. Het gaat om een holistische aanpak waarin de link wordt gelegd 

tussen het beleid van verschillende sectoren. Vervolgens is in de literatuur gekeken naar factoren die 

mogelijk een integrale beleidsvoering kunnen faciliteren of belemmeren. Hierbij zijn factoren 

meegenomen die te maken hebben met de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en met het 

sturen van organisatieprocessen door het management middels specifieke instrumenten. Hierbij is 

een conceptueel model opgesteld dat is getoetst in de empirische fase van het onderzoek.  

 

Na de vergelijkende analyse zijn een aantal factoren uiteengezet die een positieve invloed hebben 

gehad op de mate van integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. 

Na bijstelling van het conceptueel model komen de volgende factoren naar voren: ‘de mate van 

professionalisering van de vastgoedtaken, coördinerende inspanningen van individuen in de 
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organisatie, de bereidheid tot samenwerken, een gedeelde organisatiecultuur en de toepassing van 

managementinstrumenten’. 

 

Uiteindelijk is een set aan aanbevelingen gepresenteerd die mogelijk bruikbaar kunnen zijn voor 

gemeentelijke organisaties of afdelingen die betrokken zijn bij de inzet van vastgoed voor het bereiken 

van beleidsdoelstellingen. Gezien de reflectie op het gehanteerde conceptueel model binnen deze 

onderzoekscontext, is het aan te raden verder onderzoek te doen naar het concept integrale 

beleidsvoering binnen de context van gemeentelijk vastgoedbeleid. Een suggestie voor vervolg-

onderzoek is dan ook een evaluatie van gelopen vastgoedprojecten of huisvestings-vraagstukken.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

No phrase expresses as frequent a complaint about the federal bureaucracy as does ‘lack of 

coordination’. No suggestion for reform is more common than ‘what we need is more coordination’ - 

Pressman and Wildavsky (1984), geciteerd in Peters (1998). 

 

Gemeenten in Nederland bezitten gezamenijk 30 tot 40 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk 

vastgoed, dat een geschatte financiële waarde van 35 tot 40 miljard euro vertegenwoordigd (Van den 

Wildenberg, 2017; Instituut voor Vastgoedmanagement, 2016). De maatschappelijke waarde van het 

gemeentelijk vastgoedbezit is echter nog veel hoger. In totaal hebben Nederlandse gemeenten de 

beschikking over tienduizenden vastgoedobjecten waarmee zij huisvesting bieden aan belangrijk 

geachte maatschappelijke activiteiten. Het gaat veelal om vastgoedobjecten die een maatschappelijke 

functie hebben in de stad en voor de inwoners, zoals schoolgebouwen, sportaccommodaties, musea 

en buurthuizen (Instituut VGM, 2016).  

 

Het management van het gemeentelijk vastgoedbezit is lange tijd door gemeenten niet als kerntaak 

in de organisatie benaderd, waardoor vaak een professionele aanpak ontbrak. Gemeenten zijn dan 

ook nogal eens in het nieuws gekomen vanwege de negatieve gevolgen van het ontbreken van een 

efficiënte en doeltreffende aanpak bij de vastgoedtaken (De Klerk & Veuger, 2016; NOS, 2013; 

Moerkamp, 2012). Zo bleek uit een rapport van de TU Delft in 2013 dat Nederlandse gemeenten 

jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro verspillen in de omgang met het eigen vastgoed (NOS, 2013).  

Het is voor gemeenten dus relevant om te weten of de inzet van het vastgoed en het management 

ervan op een doelmatige en doeltreffende wijze worden uitgevoerd (Schönau & Wierink, 2015).  

De ‘gemeentelijke vastgoedwereld’ is dan ook steeds meer in beweging geraakt. Deze toegenomen 

aandacht blijkt ook uit het aantal lokale rekenkamerrapporten dat de afgelopen jaren is uitgebracht 

over het gemeentelijk vastgoedmanagement. Sinds 2013 is bijvoorbeeld alleen al in de gemeenten 

Rotterdam, Eindhoven, Enschede, Utrecht en Apeldoorn een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar 

het gemeentelijk vastgoed. Ook worden in grote benchmarkrapporten trends bijgehouden over het 

gemeentelijk vastgoedmanagement. Zo wordt uit onderzoek onder 115 Nederlandse gemeenten 

geconcludeerd dat nog altijd een aanzienlijk deel hiervan knelpunten ervaart bij het uitvoeren van de 

gemeentelijke vastgoedtaken. Een aantal waargenomen knelpunten zijn interne rolonduidelijkheid 

tussen ‘fysieke’ en ‘niet-fysieke’ afdelingen in de gemeente, versnippering in sturing op de 

vastgoedportefeuille en een te grote focus op operationeel werken. Gemeenten streven er dan ook 

naar om de gemeentelijke vastgoedtaken professioneler te organiseren en het vastgoed meer 

effectief, efficiënt en strategisch in te kunnen zetten om beleidsdoelstellingen te realiseren (Van den 

Beemt-Tjeerdsma, Veuger, Broer & Looise, 2016).  

 

Veel gemeenten hebben in lijn met de wens om te professionaliseren, ingezet op het centraliseren 

van de vastgoedtaken. Bijvoorbeeld in de vorm van een centrale vastgoedafdeling. Een van de 

beoogde doelstellingen hiervan is om de versnipperde sturing op vastgoed binnen de gemeentelijke 

organisatie te verminderen (Schönau & Wierink, 2015). Ook moet het hierdoor voor gemeenten 

mogelijk worden om goed inzicht te kunnen krijgen in hoe de vastgoedportefeuille ingezet kan worden 

om beleidsdoelen te bereiken (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). In de huidige situatie 



7 
 

wordt echter nog te vaak gestuurd vanuit de afzonderlijke afdelingen, waar het beheer en de sturing 

in de meer decentrale organisatievorm nog zat (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017).  

 

Het managen van zo’n gemeentelijke vastgoedportefeuille dient twee soorten doelen, namelijk een 

maatschappelijkgedreven doel en een organisatiegedreven doel. Het organisatiedoel hangt samen 

met een optimaal gebruik van het vastgoed binnen de organisatie, ofwel een efficiënte en effectieve 

inzet van de vastgoedportefeuille (van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). Daarnaast worden 

gemeenten ook geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals de verduurzaming van de 

vastgoedportefeuille, verkoop van grote delen van de portefeuille en de impact van technologische 

ontwikkelingen (Van den Wildenberg, 2017). Het management van de vastgoedtaken kan dan ook 

worden beschouwd als een belangrijke component binnen het huidige takenpakket van een 

gemeentelijke organisatie. In tegenstelling tot private vastgoedorganisaties is het bezit van vastgoed 

echter geen doel op zich voor gemeenten. Vastgoed is namelijk een middel om beleidsdoelen te 

realiseren door te sturen op de maatschappelijke activiteiten die in het vastgoed plaats dienen te 

vinden. Om hierop te kunnen sturen, koppelen gemeenten, en in het bijzonder beleidsafdelingen, een 

bepaalde huisvestingsvraag aan een maatschappelijk gewenste activiteit die een hoger beleidsdoel 

dient te realiseren (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016).  

 

Bij de inzet van vastgoed hebben gemeenten dus te maken met vraagstukken vanuit twee rollen, 

namelijk vanuit een beleidsverantwoordelijke rol en vanuit een rol als vastgoedmanager. Tussen deze 

functies is sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid. Zo is sprake van een relatie tussen het 

vastgoedbeleid en het beleid van een beleidsafdeling, waarbij bepaalde genomen beslissingen door 

de ene afdeling, zoals het verhogen of verlagen van een subsidie of het afstoten van vastgoed, invloed 

hebben op het beleid van de andere afdeling (De Klerk, 2015). Daarnaast speelt hierbij ook een verschil 

in ‘horizon’ mee. Besluiten met betrekking tot vastgoed worden vaak genomen voor de langere 

termijn. Het gemeentelijk beleid is echter veelal gericht op een termijn van vier jaar. Dit kan betekenen 

dat subsidie en dekking voor investeringen niet voor langere termijn aan elkaar zijn aangesloten (De 

Klerk, 2015). Bovendien staan beide afdelingen steeds vaker gezamenlijk voor de taak om het 

vastgoedbeleid vanuit een integrale afweging te formuleren en uit te voeren. Het doel is om 

huisvestingsopgaven integraal te beoordelen vanuit een beleidsoogpunt en een vastgoedoogpunt 

door de kennis en kunde van meerdere functies in de organisatie te bundelen. Het beoogde resultaat 

is om eenduidige sturing op het vastgoed mogelijk te maken (Schönau, Rodenburg & van den Bergh, 

2015).  

 

Een aanpak is benodigd die sturing vraagt op de afstemming van verschillende afdelingen bij de 

taakuitvoering en die redeneert vanuit het hogere gemeentebelang. Toch lijkt het dat de betrokken 

gemeentelijke afdelingen niet altijd even goed samenwerken, waardoor ook het integrale belang 

onder druk komt te staan. Verschillende rollen, verantwoordelijkheden en denkbeelden dienen 

verenigd te worden bij de gezamenlijke taakstelling (De Klerk, 2015). Van den Beemt-Tjeerdsma & 

Veuger (2016) geven aan dat korte lijnen en een goede samenwerking tussen afdelingen voorwaarden 

zijn om de inzet van vastgoed goed uit te kunnen voeren in de organisatie. Bovendien kan de 

heersende organisatiecultuur en ondersteuning vanuit het management en het bestuur mogelijk een 

belangrijke rol spelen bij een succesvolle invulling van de vastgoedtaken in de organisatie (ibid).  
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1.2 Probleemstelling 

Een optimale inzet van maatschappelijk vastgoed behoort een samenspel te zijn tussen organisatie-

eenheden met een maatschappelijke beleidsfunctie en een vastgoedfunctie. Beide sectoren staan in 

de organisatie aan de lat om te sturen op het vastgoed vanuit het integrale gemeentebelang. Dit kan 

alleen gerealiseerd worden in een gezamenlijke aanpak vanuit beide oogpunten, waarbij optimaal 

gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van betrokken organisatie-eenheden. In dit onderzoek 

wordt getracht een beeld te krijgen van factoren die ervoor zorgen dat verschillende disciplines in de 

organisatie zorgen voor een ‘integrale beleidsaanpak’ omtrent de inzet van maatschappelijk vastgoed. 

Voor dit onderzoek zijn een doelstelling, onderzoeksvraag en een aantal deelvragen opgesteld. 

 

1.2.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor de verbetering van de taakstelling van 

de beleidsverantwoordelijke afdeling en de vastgoedverantwoordelijke afdeling door de theorie over 

invloedrijke factoren in integrale beleidsvoering te confronteren met patronen uit het vastgoedbeleid 

en de uitvoering ervan binnen de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht.  

 

1.2.2 Onderzoeksvraag 

Uit deze doelstelling is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

 

 

 

1.2.3 Deelvragen 

De volgende deelvragen zijn opgesteld om de onderzoeksvraag te beantwoorden: 

1. Wat is de functie van het gemeentelijk vastgoedbezit en hoe geven gemeenten hier doorgaans in 

de organisatie invulling aan? 

2. Wat wordt in de literatuur verstaan onder een integrale beleidsvoering omtrent een 

maatschappelijk vraagstuk? 

3. Welke factoren stimuleren of belemmeren volgens de literatuur een integrale beleidsvoering ten 

aanzien van een maatschappelijk vraagstuk? 

4. Hoe wordt binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en 

Zwijndrecht op organisatorisch en beleidsmatig vlak invulling gegeven aan een integrale 

beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed? 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Sinds het begin van de 21e eeuw is steeds meer aandacht gekomen binnen de onderzoeksliteratuur 

voor het gemeentelijk vastgoed en de organisatie ervan. Onderzoek ten aanzien van gemeentelijk 

vastgoed is vooral gericht op de vastgoedtaken, zoals de organisatorische positie ervan binnen het 

gemeentelijke organisatiemodel (Arends-Van Oudenhoven & Jacobs, 2006) of de professionalisering 

van het vastgoedmanagement (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). Het blijft echter altijd een 

beleidskeuze om te kiezen voor het faciliteren van een maatschappelijke activiteit in een 

vastgoedobject. Zowel het vastgoedmanagement als de beleidskant vervullen een belangrijke functie 

bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. Dit samenspel wordt met de vastgoedopgaven waar 

gemeenten voor staan steeds meer van belang. Ook speelt de organisatiecontext van gemeenten ten 

Welke factoren zijn van invloed op een integrale beleidsvoering binnen een gemeentelijke 

organisatie ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed? 
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aanzien van de inzet van vastgoed, die zich kenmerkt door een sterke specialisatie, een belangrijke rol 

hierbij. Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis over hoe specifieke rollen binnen een gemeentelijke 

organisatie elkaar kunnen versterken in een gezamenlijke aanpak ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed, wat binnen dit onderzoek als integrale beleidsvoering wordt aangeduid. De 

focus ligt hierbij op factoren die samenhangen met de interne organisatie.  

1.4 Maatschappelijke relevantie 

Met het onderzoek wordt ook een maatschappelijke relevantie nagestreefd. In de aanleiding van dit 

onderzoek is al even kort ingegaan op de onderzoeksuitkomst dat Nederlandse gemeenten vaak nog 

inefficiënt met het vastgoed omgaan. Zo wordt in een rapport van de TU Delft geconcludeerd dat 

Nederlandse gemeenten jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro verspillen door het ontbreken van een 

effectieve en efficiënte aanpak. Ook blijkt uit verder onderzoek dat veel gemeenten nog niet goed in 

staat zijn om het vastgoedbeleid op integrale wijze uit te voeren zodat dit bijdraagt aan de 

gemeentelijke beleidsdoelen (Twynstra Gudde, 2015).  

 

Een belangrijke pijler in een effectieve en efficiënte inzet van vastgoed zit in het samenspel tussen de 

partijen die zich binnen de gemeentelijke organisatie hiervoor inzetten. Gemeenten benaderen 

vastgoedvraagstukken vanuit een beleidskant en vanuit een vastgoedkant. Een aanpak is benodigd die 

sturing vraagt op de afstemming van verschillende afdelingen bij deze taakuitvoering en die redeneert 

vanuit het hogere gemeentebelang. De vraag is echter wat de benodigde voorwaarden zijn voor een 

dergelijke aanpak. Wat zijn op organisatorisch vlak gunstige voorwaarden voor een integrale 

beleidsaanpak? Dit onderzoek draagt dan ook te achterhalen welke factoren van belang zijn om bij de 

inzet van maatschappelijk vastgoed een integrale beleidsaanpak te voeren. Inzichten uit dit onderzoek 

kunnen gemeenten in staat stellen om doelmatiger met het vastgoed om te gaan, waardoor verspilling 

van geld kan worden tegengegaan. Uiteindelijk zodat gemeenten hun vastgoedportefeuille effectief 

en efficiënt kunnen inzetten om maatschappelijke beleidsdoelen te realiseren. Hierdoor wordt 

bijgedragen aan een meer effectieve vervulling van publieke waarde voor de maatschappij. Daarnaast 

biedt dit onderzoek mogelijk handvatten aan gemeenten in het kader van het 

professionaliseringsproces dat gemeenten ten aanzien van het gemeentelijk vastgoedbeleid en -

management doormaken.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt verder ingegaan op het onderwerp gemeentelijk vastgoed en de taakstelling 

die gemeenten hierbij hebben. In hoofdstuk drie worden vervolgens opgedane theoretische inzichten 

uit de wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur besproken en wordt tevens een eigen 

theoretische bril ontwikkeld. Hoofdstuk vier geeft een verantwoording weer van de gehanteerde 

onderzoeksmethoden. Vervolgens komt in het vijfde hoofdstuk de empirische context van het 

onderzoek ter sprake. De empirische bevindingen van het onderzoek worden in hoofdstuk zes 

gepresenteerd en geanalyseerd. Uiteindelijk vormt hoofdstuk zeven het slotstuk van het onderzoek 

waarin de conclusie van het onderzoek aan bod komt en waar bovendien getracht wordt een 

antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. Ook worden in dit hoofdstuk praktisch en 

wetenschappelijke aanbevelingen geformuleerd. 
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2. Gemeentelijk vastgoed 

Alvorens de inzichten uit het literatuuronderzoek worden besproken, wordt meer duidelijkheid 

gegeven over het maatschappelijk vastgoedbezit van gemeenten. In dit hoofdstuk wordt daarom 

stilgestaan bij de betekenis en functie van het vastgoedbezit van gemeenten (2.1). Ook wordt 

ingegaan op de wijze waarop de inzet van het vastgoed doorgaans wordt georganiseerd en uitgevoerd 

in de gemeentelijke organisatie (2.2) en waar het vastgoedmanagement uit bestaat (2.3).  

2.1 Functie van vastgoed 

Volgens cijfers van het Kadaster, dat vastgoed- en geografische informatie registreert, bezitten 

gemeenten in Nederland zo’n 43 miljoen vierkante meter aan vastgoed (Moerkamp, 2012). De WOZ-

waarde van het gemeentelijk vastgoedbezit is uiteenlopend geschat in de richting van 25 tot 35 miljard 

euro (De Vos, 2011; Van Leent, 2008). Het is duidelijk dat het gaat om een omvangrijk bezit en dus 

een grote opgave voor gemeenten. Maar wat voor vastgoed bezitten gemeenten zoal? En wat moeten 

zij met al dit vastgoed? 

 

Van Leent (2007: in Planbureau voor de Leefomgeving, 2017) onderscheidt vier functies binnen de 

definitie van maatschappelijk vastgoed: 

1. Maatschappelijk vastgoed is in eigendom van (semi-)overheden, dat wil zeggen niet-commerciële, 

publieke organisaties; 

2. Maatschappelijk vastgoed wordt gebruikt door vanuit de overheid gesubsidieerde organisaties of 

non-profit organisaties; 

3. Binnen maatschappelijke vastgoedobjecten vindt dienstverlening plaats met een 

maatschappelijke functie;  

4. Maatschappelijk vastgoed dient openbaar toegankelijk te zijn.  

 

Het vastgoed dat in dit onderzoek centraal staat is het vastgoed dat door gemeenten wordt ingezet 

voor het realiseren van beleidsdoelstellingen en waar de desbetreffende gemeente nog, in welke mate 

dan ook, betrokken is bij het eigenaarschap, beheer of management van het vastgoedobject. 

Doorgaans gaat het om vastgoedobjecten die een maatschappelijke functie hebben binnen 

beleidsdomeinen als welzijn, onderwijs, cultuur en sport. Hierbij kan gedacht worden aan 

schoolgebouwen, musea, buurthuizen, sportcomplexen, zwembaden en bibliotheken. Door de inzet 

van dit vastgoed kunnen gemeenten sturen op de ruimtelijke ordening en op belangrijk geachte 

maatschappelijke doelstellingen. Vastgoed dient voornamelijk als aanvullend instrument op 

bestaande beleidsinstrumenten om in te zetten ten behoeve van het bereiken van 

beleidsdoelstellingen (Instituut voor Vastgoedmanagement, 2016; Van der Schaaf, 2002). Vastgoed 

wordt daarmee gezien als een middel dat ondersteuning biedt aan het primaire proces van een 

ambtelijke organisatie (Instituut voor Vastgoedmanagement, 2016).  

 

Beknopt wordt ingegaan hoe een vastgoedobject vervolgens kan worden ingezet als instrument om 

een beleidsdoel te realiseren. Een vastgoedobject (schoolgebouw) accommodeert een voorziening 

(school). Deze voorziening vervult een maatschappelijke functie (onderwijs), welke weer een hoger 

maatschappelijke doel (talentontwikkeling of ontplooiing) dient te realiseren (Tazelaar, Schönau & de 

Vos, 2011). Vastgoed is daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor gemeenten om beleidsdoelen 

te realiseren. Wil de gemeente bijvoorbeeld meer culturele activiteiten faciliteren, dan kan dit door 
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een gebouw beschikbaar te stellen voor culturele partijen uit de maatschappij. Het gaat dus niet 

zozeer om het vastgoedobject dat de gemeente zelf bezit, maar om de dienstverlening of 

maatschappelijke activiteit die hierin plaatsvindt (Van Leent, 2008: p.19). Hoe gemeenten vervolgens 

weer kunnen sturen op de geleverde dienstverlening komt in 2.2 aan de orde.  

2.2 Vastgoed als gemeentelijke taakstelling 

Tot ver in de 20e eeuw was het beheer van de vastgoedportefeuille nog een weinig ontwikkelde 

strategische component in het openbaar bestuur. Door overheden werd voornamelijk reactief 

gehandeld, wat ad-hoc vastgoedsturing en een inefficiënte inzet van financiële middelen tot gevolg 

had (Van der Schaaf, 2002). Het grote maatschappelijke en financiële belang van het vastgoed heeft 

ervoor gezorgd dat door overheidsorganisaties steeds meer aandacht wordt geschonken aan het op 

een verantwoorde wijze organiseren van het vastgoedbeheer (Twynstra Gudde, 2015).  

 

Gemeenten hebben te maken met vastgoedvraagstukken vanuit twee rollen, namelijk vanuit een 

beleidsverantwoordelijke rol en vanuit een rol als vastgoedeigenaar, -beheerder of -manager.  

De beleidsverantwoordelijke afdeling subsidieert de gebruiker van het vastgoedobject op basis van 

een beleidsdoelstelling (De Klerk, 2015). De beleidsafdelingen stellen in de meeste gevallen de 

beleidskaders op, bepalen de huisvestingsopgaven die daaruit voortkomen en zijn de dragers van de 

kosten. Door middel van subsidies kunnen gemeenten sturen op de dienstverlening die plaatsvindt 

binnen het vastgoedobject. De vastgoedafdeling is daarentegen verantwoordelijk voor alle 

gemeentelijke kerntaken omtrent het gemeentelijk vastgoed, zoals taken rond beheer, financiering, 

eigendom, planontwikkeling, kwaliteitsmeting, project- en procesmanagement en risicomanagement 

(Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017). Ook is deze afdeling vaak verantwoordelijk voor het 

opstellen van een vastgoedbeleid waarin sturing wordt gegeven aan de inzet van het vastgoed voor 

de langere termijn (Schönau & Wierink, 2015). De maatschappelijke partij die zorgt voor de 

voorziening in het vastgoedobject gaat een huurrelatie aan met de gemeentelijke vastgoedafdeling 

(De Klerk, 2015). In figuur 2.1 is de dubbele rol van de gemeentelijke organisatie en de huurrelatie met 

de maatschappelijke huurder schematisch weergegeven.  
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Figuur 2.1 De dubbele rol van gemeente bij het gemeentelijk vastgoed: eigenaar en subsidiënt van 
de gebruiker Bron: De Klerk, 2015  
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Tussen de gemeentelijke organisatieonderdelen, die verantwoordelijk zijn voor de inzet van de 

vastgoedportefeuille, is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Besluiten die gemaakt worden 

vanuit de beleidsverantwoordelijke diensten kunnen de positie van de gemeente als 

vastgoedmanager beïnvloeden. Zo kan een subsidieverlaging leiden tot leegstand of huurachterstand. 

Andersom kan een besluit tot huurverhoging vanuit de vastgoedafdeling weer leiden tot een hogere 

subsidiebehoefte (De Klerk, 2015). Beleidssectoren, die betrokken zijn bij de inzet van het 

gemeentelijk vastgoed, hebben bovendien ook eigen belangen en beleidsdoelen.  

Het professionaliseren van het gemeentelijk vastgoedmanagement benodigd maatregelen die gericht 

zijn op de langere termijn. Vastgoed wordt vanuit het organisatiedoel tevens gezien als bedrijfsmiddel 

met een focus op doelmatigheid en beheersbaarheid. Vastgoed als beleidsmiddel heeft vaker een 

focus op het bereiken van korte termijneffecten door de grilligheid van de politiek. Het kan zijn dat 

hierbij tegenstrijdigheden ontstaan in de doelstellingen die de verschillende diensten in de organisatie 

willen bereiken (Schönau & Wierink, 2015). 

2.3 Vastgoedmanagement 

Het geheel aan vastgoedtaken binnen een organisatie wordt getypeerd als ‘vastgoedmanagement’. 

Vastgoedmanagement is een functioneel onderdeel van de organisatie. Enerzijds is het 

organisatieonderdeel verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedportefeuille en anderzijds 

ondersteunt het vastgoedmanagement de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen (Van 

den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). In het geval van een publieke organisatie bestaat het 

vastgoedmanagement uit het afstemmen van de maatschappelijke vastgoedportefeuille op de 

behoeften van de gebruikers, het financieel beleid van de publieke organisatie en uiteraard de 

beleidsdoelen die de publieke organisatie wil bereiken (Van der Schaaf, 2002).  

 

Van Driel (2003) maakt bij het vastgoedmanagement onderscheid tussen drie niveaus: strategisch, 

tactisch en operationeel vastgoedmanagement. Op het strategisch niveau vindt de strategische 

positionering van de organisatie ten aanzien van de totale vastgoedportefeuille plaats. Hier valt ook 

de uitvoering van taken onder die komen kijken bij het managen van de portefeuille, zoals het 

aansturen van de onderliggende niveaus. Het strategische aspect benadrukt dat dit niveau gaat over 

de strategische inzet van het vastgoed op de langere termijn. Het tactisch management vertaalt het 

strategische vastgoedbeleid naar beleid op objectniveau. Vanuit de strategische kaders worden per 

object keuzes gemaakt om met de beschikbare middelen, financiën en het vastgoed zo doelmatig 

mogelijk bepaalde maatschappelijke activiteiten te realiseren. Deze keuzes kunnen bijvoorbeeld gaan 

over het optimaliseren van het interne vastgoedbeheer of het relatiebeheer met de huurders. Op 

operationeel niveau gaat het over het beheer van de afzonderlijke objecten. ‘Beheer’ bestaat uit een 

technische component, zoals onderhoudswerkzaamheden en uit facilitaire, commerciële en 

administratieve beheeractiviteiten die zich afspelen binnen de gemeentelijke organisatie (Van 

Monfort, van der Maas, Noort-Verhoeff en van der Sanden, 2017).   
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3. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden theoretische inzichten uit de literatuur besproken die relevant zijn voor het 

onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvraag. Daarmee wordt tevens een eigen 

theoretische bril ontwikkeld die de basis vormt voor het empirische gedeelte van het onderzoek. 

Allereerst wordt een uiteenzetting gegeven van de inzichten die voortkomen uit het 

literatuuronderzoek met betrekking tot het concept ‘integrale beleidsvoering’ (3.1). Vervolgens 

worden factoren die mogelijk van invloed zijn op een integrale beleidsvoering inzichtelijk gemaakt 

(3.2). Uiteindelijk moet dit resulteren in de vorming van een conceptueel model, waar de relaties 

worden weergeven die in het empirisch onderzoek centraal staan (3.3).  

3.1 Integrale beleidsvoering 

Het begrip integrale beleidsvoering, dat terugkomt in de centrale onderzoeksvraag, is geen alom 

bekend concept en benodigd dan ook enige verduidelijking. Deze paragraaf gaat daarom dieper in op 

dit concept. Allereerst wordt ingegaan op kenmerkende aspecten van het proces van beleidsvoering 

in overheidsorganisaties en de vraag naar coördinatie die daarbij is ontstaan. Daarnaast komt het 

begrip integraliteit aan bod en de relatie met beleidsvoering. Tenslotte wordt ook de koppeling 

gemaakt met het gemeentelijk vastgoedbeleid. 

3.1.1 Vraag naar coördinatie 

Samenhang en onderlinge afstemming tussen de betrokken actoren bij het voeren van beleid is een 

kenmerkend en terugkerend probleem binnen het openbaar bestuur (Peters, 1998). Vraagstukken 

omtrent de coördinatie van beleid en uitvoering kunnen plaatsvinden tussen organisaties (zie de 

literatuur over ‘network governance’), maar ook binnen een overheidslaag, zoals tussen 

departementen, afdelingen en teams. Steeds vaker wordt op verschillende beleidsterreinen dan ook 

getracht om een meer geïntegreerd beleid of beleidsproces mogelijk te maken (Perri, 2004). Woorden 

als ‘integraal’ en ‘samenhang’ zijn populaire termen geworden in beleidsnota’s in welke bestuurslaag 

dan ook. Integraliteit is tegenwoordig een belangrijke voorwaarde geworden voor de manier waarop 

overheidsbeleid dient te worden vormgegeven (Weterings & Tops, 2002). Maar waar is deze behoefte 

uit ontstaan? 

 

Bestuurskundig onderzoek naar de uitwerking van beleidsprogramma’s, zoals dat van Pressman & 

Wildavsky (1973), liet zien dat gehanteerde beleidsprogramma’s weinig succesvol waren. De reden 

was dat de vereiste niveaus aan informatie, doelgerichtheid en coördinatie bij maatschappelijke 

vraagstukken moeilijk tegemoet waren te komen (Head, 2008). Maatschappelijke vraagstukken zijn 

doorgaans vrij complex en omvatten vele aspecten en dimensies. De aanpak hiervan benodigd dat 

overheden specialistische kennis bezitten over de diverse aspecten van het vraagstuk en deze kennis 

ook laten doorwerken in de beleidsvoering (Wayenberg, 2005). 

 

Om als overheid op deze vereiste te kunnen inspelen, werden taken binnen overheidsorganisaties 

aspectmatig opgesplitst en verantwoordelijkheden toebedeeld aan verschillende eenheden 

(Schillemans, 2008; Wayenberg, 2005). De NPM-hervormingen in de jaren tachtig leiden tot een sterke 

verticale en horizontale specialisatie binnen de overheid. Een sterke verticale specialisatie houdt in 

dat de hiërarchische controle en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over vele bestuurders en 
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niveaus in de organisatie. Horizontale specialisatie betekent een interne specialisatie binnen de 

organisatie, waardoor een verdeling van de organisatie ontstond in verschillende afdelingen en 

eenheden. Dit resulteerde in een sterk gefragmenteerd overheidssysteem (Christensen & Lægreid, 

2010). Overheidsorganisaties zijn hierdoor veelomvattend en intern gedifferentieerd geraakt. 

Departementen en diensten kunnen gezien worden als clusters van onderdelen met eigen taken en 

verantwoordelijkheden die vaak op verschillende beleidsterreinen actief zijn (Bovens et. al., 2012: 

238). Deze eenheden hebben een eigen taakstelling in de organisatie en dus ook een eigen aansturing. 

Hieruit kan een situatie ontstaan waarin de eenheden, die verantwoordelijk zijn voor de beleidsaanpak 

van hetzelfde vraagstuk, relatief onafhankelijk van elkaar opereren zonder dat sprake is van een 

volledige beheersing van het vraagstuk. Dit wordt ook wel ‘verkokering’ genoemd (Schillemans, 2008).  

 

De structuren van overheidsorganisaties, zoals men deze tegenkomt in de bekende organogrammen, 

geven een ‘logisch’ geheel weer van specifieke clusters, afdelingen en diensten die gezamenlijk het 

gedeelde organisatiebelang of maatschappelijk belang dienen. In de daadwerkelijke uitvoering blijkt 

dit vaak veel minder vanzelfsprekend te gaan. In de verschillende organisaties, afdelingen, clusters en 

teams ontstaan op den duur ‘’eigen motieven, belangen, doeleinden, beleidsvoorkeuren en 

geprefereerde werkwijzen’’, die niet automatisch op elkaar afgestemd zijn (Bovens et. al., 2012: 238). 

De logische afspiegeling van de organisatie blijkt in de praktijk dan juist een complex bestuurlijk 

landschap te zijn, waarin verschillende actoren een deel van de beleidstaken op zich nemen. Volgens 

Schillemans (2008: p.111) is verkokering dan ook ‘’een onvermijdelijk gevolg van complexe 

organisatiepatronen’’. Bij complexe vraagstukken leidt het opsplitsen van organisaties en diensten 

onvermijdelijk tot een gebrek aan samenhang (Koppenjan, 2012). Het gevolg is dat het vermogen om 

beleidsstrategisch te denken, ofwel boven het niveau van de diensten, onder druk komt te staan 

(Bekke & Hiemstra, 1998: 297).  

3.1.2 De ‘holistische’ overheid  
Overheden zijn verantwoordelijk voor een divers scala aan beleidsdomeinen. Zoals eerder is 

aangegeven, zijn maatschappelijke vraagstukken domeinoverschrijdend. De verschillende 

professionele achtergronden en benaderingen die binnen overheden zijn betrokken vereisen 

coördinatie en samenhang (Smith, 2014). Als reactie op het ontstaan van een sterke fragmentatie 

binnen het overheidssysteem, ontstond het idee van ‘whole-of-government’, waarbij coördinatie en 

integratie onderdeel uitmaken van de beleidsstrategie binnen de overheid. ‘Whole-of-government’ 

verwijst naar overheidsdiensten die over de organisatiegrenzen heen werken om een gezamenlijk doel 

te bereiken en op integrale wijze te kunnen reageren op bepaalde vraagstukken (Christensen & 

Laegreid, 2007).  

 

Een bestuurskundig concept dat hiermee samenhangt is ‘joined-up government’ of ‘joined-up policy 

making’. Ling (2002) ziet dit als een strategische reactie op de fragmenterende effecten van de NPM-

hervormingen van de jaren tachtig. ‘Joining-up’ verwijst naar de samenhang tussen de 

organisatorische regelingen van programma's, beleid en instanties, die daarmee de samenwerking 

tussen organisaties en binnen organisaties bevordert (Perri, 2004). Het doel is om de activiteiten van 

formeel gescheiden organisaties of organisatie-eenheden op één lijn te brengen ten aanzien van het 

bereiken van beleidsdoelen (Ling, 2002). Volgens Pollitt (2003) is het streven hiervan om verticaal en 

horizontaal gecoördineerd denken en handelen in overheidsbeleid te realiseren. JUG is vooral gericht 

op management en bestuurlijke beheersing. Het verschilt dus met ‘joined-up implementation’, waar 
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de nadruk vooral ligt op het afstemmen van publieke dienstverlening aan de burger (Pollitt, 2003). 

Joined-up government is dan ook toepasbaar op het vraagstuk dat in dit onderzoek centraal staat.  

3.1.3 Integraliteit en beleid 

De behoefte om in een intern gedifferentieerde organisatie in samenhang beleid te voeren bij 

complexe vraagstukken is dus aanwezig. Een integrale benadering van het beleidsvraagstuk mogelijk 

maken, wordt vaak als oplossing genoemd (Schillemans, 2008). In deze paragraaf wordt verder 

ingegaan op het begrip integraliteit en op welke wijze dit een meerwaarde kan hebben bij de 

beleidsvoering. Het definiëren van integraal of integraliteit is niet eenvoudig omdat bij deze begrippen 

een uiteenlopend beeld is ontstaan van mogelijke betekenissen. ‘Integraal’ is door veelvuldig gebruik 

in verschillende contexten een ‘politiek-bestuurlijk modewoord’ geworden (Weterings & Tops, 2002). 

Hierdoor is het ook in zekere mate te typeren als een containerbegrip, waar steeds meer onder is 

komen te vallen. Dit verhoogt het belang om scherp te krijgen wanneer de beleidsvoering in dit 

onderzoek als ‘integraal’ valt aan te merken.  

 

‘Integraal’ verwijst naar ‘volledigheid’ in de aanpak van een vraagstuk, beleidsmatig en 

organisatorisch. Veel onderzoek binnen dit veld is gericht op integraal management. De term integraal 

duidt hierbij op de integratie van output en de daarvoor benodigde productiemiddelen (Buurma & 

Jacobs, 1999: 13). Deze vorm van integraliteit staat niet centraal in dit onderzoek. Binnen dit 

onderzoek heeft ‘integraal’ betrekking op het product van integratie tussen beleid en uitvoering in de 

organisatie en in dit geval tussen beleidsverantwoordelijke en uitvoerende onderdelen in de 

organisatie. Geerlings & Stead (2003) definiëren dit als ‘horizontale integratie’, ofwel integratie van 

beleid tussen sectoren binnen één organisatie.  

 

Om in staat te zijn integraal beleid te voeren is het van belang dat in samenhang aan de gezamenlijke 

taakstelling wordt gewerkt. Samenhang die vooral intern binnen de organisatie tussen de 

verschillende beleidssectoren dient te ontstaan (Steenbakkers et. al., 2011). Aardema & Korsten 

(2009) zien bij de term ‘integraal’ dan ook een overheidsorganisatie waarbinnen op verschillende 

niveau’s, zowel verticaal als horizontaal optimaal wordt samengewerkt. Met verticaal wordt tussen de 

verschillende hiërarchische niveaus bedoeld en horizontaal zinspeelt op de samenwerking tussen de 

verschillende diensten of departementen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat 

overheidsorganisaties beter in staat zijn om in samenhang complexe maatschappelijke vraagstukken 

op te lossen, zodat aandacht wordt gegeven aan alle aspecten en belangen binnen het beleid 

(Aardema & Korsten, 2009).  

 

Volgens Steenbakkers et. al. (2011), die onderzoek hebben gedaan naar integraal gezondheidsbeleid, 

ontstaat een integrale afstemming van beleid tussen verschillende beleidssectoren door bestuurders, 

managers en beleidsmedewerkers op strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar in 

overleg te laten treden. Het is belangrijk dat portefeuillehouders, afdelingshoofden en 

beleidsmedewerkers met elkaar afstemmen en samenwerken. Dit dient te gebeuren binnen 

beleidssectoren en tussen de verschillende gemeentelijke sectoren.  

 

Integraliteit in beleid gaat volgens Geerlings & Stead (2003) echter verder dan alleen de samenwerking 

tussen organisatie-eenheden in een organisatie. Geerlings & Stead (2003) beschrijven het concept van 

‘policy integration’, dat bestaat uit samenwerking, coördinatie, samenhang, consistentie en 
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gezamenlijkheid. Samenwerking gaat over het voeren van dialoog en het daarbij uitwisselen van 

informatie. Coördinatie, samenhang en consistentie hebben echter vooral betrekking op het gevoerde 

beleid, waarbij sprake moet zijn van transparantie en het vermijden van conflicten en tegenstellingen 

in het beleid. Daarnaast zijn ook zaken als gezamenlijk werken, het creëren van win-win situaties en 

het gebruik van dezelfde doelen om beleid te formuleren van belang (Geerlings & Stead, 2003).  

 

Wayenberg (2005) heeft de inzichten van Pollitt (2003) en Perri (2004) over ‘joined-up government’ 

gebruikt voor het concept ‘integrale beleidsvoering’ in lokaal overheidsbeleid. Volgens Wayenberg 

(2005) hebben overheden te maken met multi-aspectuele vraagstukken. Overheden dienen bij de 

aanpak specialistische kennis te vergaren over de diverse aspecten van het vraagstuk en deze 

vervolgens te laten doorwerken in de beleidsvoering. Zoals in de vorige paragrafen is behandeld 

gebeurt dit in een organisatiecontext van meerdere disciplines. Deze manier van organiseren leidt 

veelal tot een verkokerde wijze van beleidsvoering. Volgens Wayenberg (2005) is een meer integrale 

stijl van beleid voeren hierop een passend antwoord. Integrale beleidsvoering gaat namelijk om het 

onderling afstemmen van beleid in diverse sectoren en om een holistische en gezamenlijke aanpak. 

Het uiteindelijke doel van integrale beleidsvoering is ‘’het linken van wat men doet, om het zodanig 

handelen dat er bruggen worden geslagen tussen datgene waaromtrent beleid wordt gevoerd’’ 

(Wayenberg, 2005: p.3).  

 

Op basis van de inzichten die zijn verkregen uit de literatuur over integraliteit is een definitie van 

‘integrale beleidsvoering’ opgesteld die wordt gehanteerd binnen dit onderzoek. Het gaat om een 

beleidsaanpak waarbij het handelen van meerdere sectoren ten aanzien van een gedeeld vraagstuk 

op operationeel, tactisch en strategisch niveau in een gezamenlijke aanpak in de organisatie worden 

afgestemd. 

 

Wayenberg (2005) beschrijft drie voordelen van integrale beleidsvoering voor publieke organisaties. 

Allereerst is een overheidsorganisatie beter in staat om efficiënt op te treden. Door meer integraal 

beleid te voeren is het beter mogelijk om mensen en middelen efficiënt in te zetten bij de aanpak van 

een vraagstuk dat meerdere organisatieonderdelen met specialistische kennis benodigd. Ten tweede 

verhoogt integrale beleidsvoering ook de effectiviteit van overheidsoptreden. Door ‘kokers’ met 

elkaar te verbinden, is er minder risico dat beleidsafdelingen en uitvoerende afdelingen langs elkaar 

heen werken, maar ontstaat juist een versterkende aanpak. Ten derde kunnen overheden zich meer 

responsief opstellen tegenover de burger. Door integrale beleidsvoering creëer je als organisatie meer 

inzicht in alle beleidsactiviteiten die worden ingezet bij een vraagstuk. Zo ontstaat voor de burger ook 

een meer volledig beeld van waar de overheidsaanpak op een bepaald terrein uit bestaat (Wayenberg, 

2005). 

 

In de literatuur worden echter ook vraagtekens geplaatst bij de onbetwiste positieve connotatie die 

begrippen als ‘integraal’ of ‘ontkokering’ met zich meebrengen. Een integrale werkwijze, zoals deze 

voorkomt bij beleidsvoering, brengt namelijk ook valkuilen met zich mee. Om meer integraliteit te 

bewerkstelligen wordt getracht verbindingen te leggen tussen alle partijen die bij de beleidsaanpak 

mogelijk van meerwaarde kunnen zijn. Hierbij worden in beleidsnota’s en beleidsplannen vaak 

projectstructuren ontwikkeld waar bijna iedere afdeling, die het wil, betrokken wordt. De vereiste dat 

overheidsbeleid samenhangend of integraal moet zijn, leidt ertoe dat sectoren, afdelingen en 

individuen dit interpreteren als een opdracht om overal aan tafel te mogen zitten. Het gevolg hiervan 
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is dat er onduidelijke verantwoordelijkheden en rollen ontstaan (Weterings & Tops, 2002).  

De participatie van verschillende actoren kan bovendien een tijdrovend proces worden, waardoor dit 

de slagvaardigheid en snelheid van de besluitvorming in gevaar brengt (Bovens et. al., 2012: pp. 254-

255).  

 

Om integraliteit te realiseren dienen afzonderlijke taken, waarvan men vindt dat ze met elkaar 

samenhangen, gecoördineerd te worden (Geerlings & Stead, 2003). Coördinatie kan echter ervaren 

worden als een inbreuk op de zelfstandigheid van een afdeling. Beslissingen over coördinatie vormen 

vaak de inzet van concurrentie en conflicten in organisaties. In zo’n geval leidt een poging tot integrale 

beleidsvoering juist tot het ontstaan van uiteenlopende, concurrerende of zelfs tegengestelde 

belangen. Coördinatie wordt dan een machtsvraagstuk in de organisatie (Bovens et. al., 2012: pp. 251-

253). 

3.1.4 Integraal vastgoedbeleid 

Een integrale benadering van beleid en beleidsuitvoering kan dus een meerwaarde hebben om meer 

coördinatie en samenhang te realiseren. Maar hoe komt dit tot uiting bij de beleidsvoering ten aanzien 

van de inzet van maatschappelijk vastgoed? In het kader van dit onderzoek wordt in de literatuur over 

gemeentelijk vastgoed gekeken wat bekend is over integraal beleid en integrale beleidsvoering.  

 

Steeds vaker worden in publicaties over gemeentelijk vastgoed aanbevelingen gedaan over hoe 

gemeenten het vastgoedmanagement effectiever en efficiënter kunnen vormgeven in de organisatie.  

Hierbij wordt eveneens ingegaan op het samenspel tussen de twee rollen in de organisatie die 

betrokken zijn bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. In de inleiding van dit onderzoek is de 

centralisatietrend binnen gemeentelijke organisaties met betrekking tot het vastgoedmanagement 

behandeld. Door centralisatie ontstaat een rolscheiding ten aanzien van de taken rond het 

vastgoedbeleid. Zoals in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen hebben beleidskeuzes binnen de 

beleidsdomeinen invloed op de vastgoedkeuzes die belegd zijn bij het organisatieonderdeel die 

verantwoordelijk is voor het vastgoedbeheer en -management. Volgens de Klerk (2015) vragen 

vastgoedvraagstukken, waarbij exploitatie-vraagstukken, beleid en vastgoedbeleid een rol spelen, om 

een ‘integrale aanpak’. De gemeentelijke organisatieonderdelen die de twee rollen 

vertegenwoordigen werken echter niet altijd even goed samen. Eerder is aan bod gekomen dat 

gemeenten te maken hebben met vastgoedvraagstukken vanuit twee rollen: een 

beleidsverantwoordelijke rol en een rol als vastgoedmanager. Beide rollen hebben eigen 

doelstellingen met de inzet van maatschappelijk vastgoed. De beleidsafdeling richt zich op de 

maatschappelijke activiteiten die gefaciliteerd dienen te worden in het vastgoedobject in relatie tot 

het bereiken van beleidsdoelen. Het doel van het vastgoedmanagement kent echter vooral een sterke 

bedrijfsvoerende kant, namelijk het effectief en efficiënt inzetten en managen van het 

maatschappelijk vastgoed binnen de financiële kaders van de begroting (Van den Beemt-Tjeerdsma & 

Veuger, 2016; De Klerk, 2015). 

 

Volgens Schönau, Rodenburg & van den Bergh (2015) is het van belang dat gemeenten een integraal 

beleidskader opstellen van waaruit de aanwezige rollen handelen en zo eenduidige sturing op het 

vastgoed kan plaatsvinden. Zo kunnen huisvestingsopgaven integraal worden beoordeeld door de 

beleidsverantwoordelijke afdeling en de vastgoedafdeling tezamen (Schönau, Rodenburg & van den 

Bergh, 2015).  
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3.2 Factoren ten behoeve van een integrale beleidsvoering 

In deze paragraaf wordt ingegaan op factoren die mogelijk een integrale beleidsvoering beïnvloeden. 

De factoren bieden een kader waarmee naar de empirie kan worden gekeken. Integrale beleidsvoering 

heeft binnen dit onderzoek betrekking op de beleidsafstemming en samenwerking van twee of 

meerdere functies binnen de organisatie. Vanwege dit gegeven is in de literatuur vooral gekeken naar 

factoren die te maken hebben met de interne organisatie.  

3.2.1 Organisatie-structurele factoren 

In paragraaf 3.1.2 is het probleem van ‘verkokering’ en de vraag naar meer samenhang en coördinatie 

besproken. Verkokering houdt in dat eenheden in een organisatie, die samen verantwoordelijk zijn 

voor de beleidsaanpak van hetzelfde vraagstuk, relatief onafhankelijk van elkaar opereren 

(Schillemans, 2008). Volgens Perri (2004) wordt het probleem van ‘verkokering’ veroorzaakt door 

fragmentatie, gebrek aan conflictmanagement en onvoldoende gestructureerde relaties tussen 

specialistische functies in de organisatie, ofwel aspecten die samenhangen met de inrichting van de 

organisatie (Perri, 2004). Hoe de inrichting en het functioneren van een ambtelijke organisatie is 

geregeld, wordt verklaard aan de hand van de gekozen organisatiestructuur. Bovens et. al. (2012: 173) 

definiëren de organisatiestructuur als ‘’de wijze waarop de taken in de organisatie zijn verdeeld en de 

wijze waarop het verrichten daarvan vervolgens wordt gecoördineerd’’. De taakverdeling bestaat uit 

de verdeling van taken tussen eenheden in de organisatie en het toewijzen van werkzaamheden aan 

individuele organisatieleden. Het coördineren dient als afstemming nadat deze taakverdeling in de 

organisatie heeft plaatsgevonden (Bovens et. al., 2012: 173-175). 

  

De organisatiestructuur laat zien welke keuzes zijn gemaakt om de processen, primair en secundair, 

binnen de organisatie te structureren. De inrichting van de organisatie is een factor die gevolgen heeft 

voor de beleidsprocessen en werkprocessen binnen de organisatie (Bovens et. al., 2012: 173). 

Verwacht wordt dat factoren die samenhangen met de organisatiestructuur van invloed zijn op de 

mate waarin een integrale beleidsvoering kan plaatsvinden. 

 

3.2.1.1 Positionering vastgoedtaken in de organisatie 

Gemeenten geven doorgaans op verschillende wijze invulling aan de organisatorische vormgeving van 

de vastgoedtaken (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). In de benchmark ‘Positionering 

vastgoedmanagement gemeenten’ (Barometer Maatschappelijk Vastgoed, 2017) zijn van een aantal 

gemeenten de organisatiemodellen in kaart gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

centraal en decentraal organiseren. 

 

Centrale vastgoedpositionering 

Centralisatie staat voor het centraal organiseren van de sturing en besluitvorming binnen een 

organisatiestructuur. De autoriteit om besluiten te maken en activiteiten in de organisatie aan te 

sturen is geconcentreerd binnen een centraal onderdeel in de organisatie (Mintzberg, 1980).  

Wat betreft de positionering van het gemeentelijk vastgoed houdt centralisatie in dat alle taken en 

bevoegdheden die behoren bij het vastgoedmanagement worden uitgevoerd in een centraal 

aangestuurd organisatieonderdeel (Westerhof & van Duijn, 2004).  
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Een voordeel van een centraal aangestuurde vastgoedafdeling is dat het vaak meer kostenefficiënt is. 

De vastgoedtaken en bijbehorende dienstverlening kunnen vanuit één centrale eenheid worden 

gecoördineerd, wat schaalvoordelen voor de organisatie oplevert (Van der Schaaf, 2002: 49).  

Veel gemeenten kiezen ervoor om vastgoedtaken te concentreren binnen één organisatieonderdeel 

om zo een beter overzicht te krijgen over de vastgoedportefeuille en hoe deze ingezet kan worden 

voor beleidsdoelen (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2016). Door centralisatie ontstaat een 

rolscheiding ten aanzien van de taken rond het vastgoedbeleid. De verantwoordelijkheid van de 

beleidsafdelingen betreft primair hun beleidsveld en niet langer de zorg voor het vastgoed zelf 

(Westerhof & Van Duijn, 2004) 

 

Een dergelijke uitvoering van beleids- en ondersteunende taken legt volgens Aardema & Korsten 

(2009) ook een nadeel bloot, namelijk dat van ‘verkokering’. ‘Integraal managen’ komt door de sterke 

focus op de eigen taakstelling binnen de dienst moeilijk tot stand. De sectorale werkzaamheden 

krijgen vaker voorrang ten opzichte van de gemeentebrede projecten en programma’s. Reden is dat 

managers in dit soort organisatievormen vaak afgerekend worden op de eigen plannen en uitvoering 

(Aardema & Korsten, 2009). Het accent van de aansturing van de organisatie ligt dan ook bij de 

individuele portefeuillehouders en managers (Bekke & Hiemstra, 1998: 297). Het gebrek aan integratie 

van beleid en uitvoering is een veel genoemd nadelig effect van deze vorm van organiseren (Aardema 

& Korsten, 2009). Ook volgens Smits (2017) is het bestaan van sterke afdelingsschotten in de 

organisatiestructuur een belemmering voor een integrale benadering van het vastgoedbeleid. 

Integraal en maatschappelijk denken, waarbij verschillende disciplines in een gezamenlijke aanpak 

vastgoedvraagstukken benaderen komt dan nauwelijks tot uiting. De organisatiestructuur zorgt dan 

juist voor een versnippering in denken en handelen.  

 

Grotere gemeenten kiezen vaker voor centralisatie. De behoefte om kennis en informatie over het 

vastgoed te bundelen in een centraal georganiseerde vastgoedeenheid wordt logischerwijs groter bij 

een omvangrijke portefeuille. Grote en middelgrote gemeenten geven ook vaker dan kleinere 

gemeenten aan dat de integratie van taken binnen de organisatie een actueel thema is (Van den 

Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017).  

Decentrale vastgoedpositionering 

Decentralisatie verwijst naar de mate waarin de verantwoordelijkheid voor besluitvorming is 

overgedragen aan lagere niveaus in de organisatie. In een decentrale structuur is de 

besluitvormingsmacht verspreid in de organisatie ondergebracht bij verschillende 

organisatieonderdelen (Mintzberg, 1980). Een decentrale vastgoedpositionering houdt dan ook in dat 

vastgoedtaken zijn ondergebracht bij meerdere organisatieonderdelen. De vastgoedtaken zijn daarbij 

enkel volgend en ondersteunend binnen dat specifieke onderdeel (Westerhof & Van Duijn, 2004). 

 

De primaire verantwoordelijkheid die vastgoed heeft binnen het eigen organisatieonderdeel zorgt 

ervoor dat veel expertise aanwezig is over de eigen vastgoedportefeuille (Westerhof & Van Duijn, 

2004). Daarnaast zorgt een gedecentraliseerde organisatie van de vastgoedtaakstelling voor een 

betere integratie tussen verschillende beleidsdomeinen en is men beter afgestemd op de lokale 

context en de daarbij benodigde kennis (Van der Schaaf, 2002: 49). Bij kleinere gemeenten, waar het 

vastgoedmanagement minder formeel en ook meer decentraal is georganiseerd, blijkt dat de 

afstemming met de beleidsafdelingen juist beter verloopt (Van den Beemt-Tjeerdsma et. al., 2016). 
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Een nadeel van het decentraal organiseren is dat de vastgoedkennis verspreid is over verschillende 

diensten in de organisatie. Dit verhoogt de noodzaak om meer instrumenten en mechanismen ten 

behoeve van coördinatie in te zetten, zoals communicatie en rapportage. Indien het gaat om 

vraagstukken die gaan over het gemeentebrede vastgoedbeleid of de totale vastgoedportefeuille is 

een dienstoverstijgende blik noodzakelijk. Bij een decentrale organisatie van de vastgoedfuncties kan 

het voorkomen dat strategische beleidsplannen en operationele processen juist meer los van elkaar 

worden uitgevoerd (Sluijter, 2009; Van den Beemt-Tjeerdma et. al., 2016).  

 

In dit onderzoek wordt verwacht dat het nadeel dat gepaard kan gaan met een meer gecentraliseerde 

vorm van organiseren, namelijk dat van ‘verkokering’ in de organisatie, de doorslag zal geven in 

hoeverre een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed kan 

plaatsvinden. De factor in deze relatie is daarmee de ‘mate van centralisatie’. De volgende hypothese 

is hierbij opgesteld: 

 

Hypothese 1a: Wanneer een gemeente uitvoering geeft aan het vastgoedmanagement middels een 

centrale positionering in de organisatie, is deze minder goed in staat om op integrale wijze beleid te 

voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed 

 

3.2.1.2 Structuurinstrumenten 

Naast de verdeling van de taken in de organisatie, gaat de definitie van organisatiestructuur ook in op 

het coördineren van deze taken. Het gaat daarbij om de afstemming die nodig is tussen de 

verschillende niveaus en afdelingen (Bovens et al., 2012: 175). Het creëren van coördinatiestructuren 

binnen bestaande centrale structuren is een manier om verschillende eenheden en activiteiten beter 

te coördineren. Bovendien kunnen eenheden hierdoor ook gestimuleerd worden om meer samen te 

werken (Christensen & Laegreid, 2007; Gittel & Weis, 2004). Volgens Wayenberg (2005: p.5) is pas 

sprake van integrale beleidsvoering wanneer overheden ‘’gebruik maken van de typische 

instrumenten die hen toelaten om integratie te bewerkstelligen tussen het beleid dat zij voeren 

omtrent de diverse aspecten van een multi-aspectueel probleem’’. Een reeks instrumenten hangt 

samen met de structuur van een overheidsorganisatie. Deze instrumenten worden specifiek ingezet 

om in te grijpen in de structuur van de overheidsorganisatie en hebben als doelstelling om meer 

coördinatie tussen sectoren te realiseren.  

 

Het eerste instrument is het creëren van een coördinerende functie. Binnen de organisatie is een 

functie aanwezig die de taak heeft om integratie tussen de beleids- en uitvoerende activiteiten van 

verschillende onderdelen in de organisatie te realiseren. Hierbij gaat het om de activiteiten van 

departementen, diensten en afdelingen (Wayenberg, 2005). Een coördinerende functie kan worden 

vergeleken met een ‘boundary spanner’ die inspanningen in de organisatie, die functionele grenzen 

overschrijden, laten integreren (Gittel & Weiss, 2004). Bij de inzet van maatschappelijk vastgoed kan 

dit betekenen dat een specifieke functie zicht houdt op een goede coördinatie en samenwerking 

tussen de beleidsverantwoordelijke eenheid en de vastgoedeenheid.  

  

Ook kan in de organisatie een coördinerende cel worden ingericht waarin meerdere personen zijn 

ondergebracht die zich inzetten voor de integratie tussen meerdere beleidssectoren. Idealiter 

vertegenwoordigen deze personen alle betrokken sectoren en geven zij in een gezamenlijke aanpak 

structureel invulling aan coördinerende activiteiten. (Wayenberg, 2005). Wat betreft de inzet van het 
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vastgoed zou dit vorm kunnen krijgen door het bestaan van teams waarin beleidsverantwoordelijke 

functies en vastgoedfuncties zijn ondergebracht. Zo ontstaan multidisciplinaire teams die vanuit een 

eigen rol of functie in de organisatie in een samenwerkingsrelatie invulling geven aan een 

beleidsaanpak.  

 

Wayenberg (2005) gaat daarnaast ook nog in op twee andere structuurinstrumenten, namelijk 

‘partnerschapsorganisatie’ en ‘organisationele herindeling’. Op basis van het vooronderzoek bij de 

gemeenten is gekozen om deze structuurinstrumenten niet mee te nemen vanwege de lage 

toepasbaarheid hiervan binnen de context van dit onderzoek. Op basis van de inzichten van 

Wayenberg (2005) wordt verwacht dat het gebruik van structuurinstrumenten een positieve invloed 

heeft op de mate van integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. 

Wayenberg (2005) gaat verder uit van een gradatie in zwaarte van het structuurinstrument. Een 

coördinerende cel is een structuurinstrument dat zwaarder weegt in de relatie tot de mate van 

integrale beleidsvoering dan enkel de toepassing van een coördinerende functie. Om deze relatie te 

toetsen is de volgende hypothese geformuleerd: 

  

Hypothese 1b: Naarmate een gemeente meer structuurinstrumenten inzet in de organisatie, is deze 

beter in staat om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed 

3.2.2 Culturele factoren  

Aardema & Korsten (2009) plaatsen hun vraagtekens bij het effect van de organisatiestructuur op de 

mate van integraliteit van processen in de organisatie. Veranderingen op organisatieniveau lijken juist 

nauwelijks effect te hebben op het daadwerkelijk functioneren op de ‘werkvloer’. De manier van 

werken en het gedrag van werknemers laten zich namelijk niet beïnvloeden door opeenvolgende 

reorganisaties (Aardema & Korsten, 2009). Dit is ook wat van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger (2017) 

zien in gemeentelijke organisaties, waar in de huidige situatie, ondanks de ‘centralisatietrend’ op 

organisatieniveau, nog veelal wordt gestuurd vanuit de afzonderlijke afdelingen, waar het eigendom 

en de sturing in de meer decentrale organisatievorm nog zat.  

 

Een bepaalde manier van werken vereist naast de structurele kanten in de organisatie, ook het nodige 

van de werknemers in de organisatie (Buurma & Jacobs, 1999: 27). Zoals al eerder is aangegeven 

ontstaan in de verschillende organisaties, afdelingen, clusters en teams op den duur ‘’eigen motieven, 

belangen, doeleinden, beleidsvoorkeuren en geprefereerde werkwijzen’’ (Bovens et. al., 2012: 238). 

Deze uitingen zijn onderdeel van de ‘cultuur’ die valt aan te duiden in de organisatie. Cultuur wordt 

als een factor gezien die bepaalt of medewerkers zich laten leiden door structurele kenmerken van de 

organisatie zoals functieomschrijvingen en organisatorische scheidslijnen tussen afdelingen (Bovens 

et. al., 2012: 177). Schillemans (2008) beschrijft een oplossingsrichting voor verkokering die wordt 

gekenmerkt door een sterke organisatie-culturele invalshoek. Beleidsmakers en -uitvoerders dienen 

vooral integraal te leren denken of kijken. Het gaat bijvoorbeeld om het doorbreken van een 

‘verkokerde cultuur’ of verkeerde beeldvorming. Ook is een samenhangende blik op de beleidsaanpak 

nodig waarin ook het culturele aspect wordt meegenomen (Schillemans, 2008). Op basis hiervan lijkt 

het dat factoren die samenhangen met de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een rol 

kunnen spelen op de integraliteit van de beleidsvoering. Het zijn uiteindelijk de mensen in de 

organisatie die zich hierbij moeten inzetten voor een meer integrale beleidsvoering.  
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Stead & Meijers (2009) hebben op basis van een grootschalig literatuuronderzoek een aantal factoren 

opgesteld die een faciliterende of belemmerende werking hebben voor ‘policy integration’, 

‘cooperation’ en ‘coordination’ in een context van verschillende sectoren of departementen. 

Verschillende factoren die invloed hebben op samenwerking en integratie van beleid hebben te 

maken met de relaties die hierbij ontstaan tussen individuen en tussen eenheden. Stead & Meijers 

(2009) onderscheiden dan ook een aantal factoren die samenhangen met cultuur, gedrag en individu.  

 

3.2.2.1 Intentie tot samenwerken in organisatiecultuur 

Volgens Stead & Meijers (2009) kan de organisatiecultuur een bevorderende of belemmerende factor 

zijn. Veel onderzoek is gedaan naar het concept ‘organisatiecultuur’. Hieruit blijkt dat de 

organisatiecultuur vaak lastig valt waar te nemen omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van het 

bestaan van een organisatiecultuur. Toch blijkt dat onderzoeksuitkomsten naar de invloed van de 

organisatiecultuur vaak richtlijnen bieden aan managers om de effectiviteit van de organisatie te 

verbeteren (Cameron & Quin, 2011: pp. 16-18). Onder organisatiecultuur vallen ‘’de waarden, 

onderliggende aannames, verwachtingen, collectieve herinneringen en definities binnen een 

organisatie’’ (Cameron & Quin, 2011: 16). Dit vertegenwoordigt als het ware ‘wat gebruikelijk is op de 

werkvloer’ en biedt ongeschreven richtlijnen om met elkaar in de organisatie om te gaan.  

Door Stead & Meijers (2009) wordt gesproken over specifieke culturele aspecten van de 

bestuurscultuur die bevorderend werken voor meer integratie en samenwerking tussen organisatie-

eenheden en specifieke functies. Een organisatiecultuur die samenwerking ten aanzien van een 

gezamenlijk doel ondersteunt, mensen die het gemeenschappelijk belang van de samenwerking zien 

en een algemene cultuur van vertrouwen zijn allemaal factoren die bijdragen aan het proces van 

integratie van beleid (Stead & Meijers, 2009). Geerlings & Stead (2003) geven aan dat een 

bestuurscultuur die sectoroverschrijdende samenwerking en een systematische dialoog tussen 

verschillende ‘policy communities’ bevordert, bijdraagt aan de versterking van de samenhang van 

beleid. Het gaat al met al om een organisatiecultuur die werknemers stimuleert om samen te werken 

in de organisatie. Uit de inzichten over het belang van de organisatiecultuur is de volgende hypothese 

opgesteld:  

 

Hypothese 2a: Indien sprake is van een organisatiecultuur die samenwerken tussen sectoren 

stimuleert, is een organisatie beter in staat om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de 

inzet van maatschappelijk vastgoed 

 

3.2.2.2 Variatie in afdelingscultuur 

Binnen organisaties hebben subeenheden zoals afdelingen en functiegroepen ook hun eigen unieke 

culturen. Deze subculturen weerspiegelen de verschillende achtergronden en ervaringen en de daarbij 

behorende principes en oriëntaties van groepen op basis van de eigen positie binnen de organisatie 

(Schein, 1996). Problemen bij het coördineren en integreren van organisatorische processen en 

activiteiten, zoals het delen van informatie, zijn echter vaak het resultaat van conflicten die ontstaan 

door de culturele verschillen tussen meerdere eenheden in een organisatie (Cameron & Quin, 2011: 

pp. 17-18). Hier valt ook de koppeling te maken met het concept van ‘integrale beleidsvoering’. 

Gezamenlijk of integraal werken heeft namelijk tot doel om activiteiten te coördineren die 

plaatsvinden tussen bestuurslagen of sectoren. Het afstemmen van de culturen van organisaties of 

organisatie-eenheden is hierbij belangrijk (Ling, 2002). Volgens Dozy (2011) is het bestaan van een 
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gelijksoortige cultuur tussen organisaties een belangrijke factor ten aanzien van samenwerking.  

Dit zorgt er namelijk voor dat de personen die moeten samenwerken elkaar makkelijker begrijpen. 

Hierdoor wordt voorkomen dat communicatieproblemen een nadelige invloed hebben op de 

samenwerking (Dozy, 2011).  

 

Door de professionalisering en centralisering zijn twee rollen in de organisatie ontstaan bij de inzet 

van vastgoed, namelijk beleidsverantwoordelijke functies en vastgoedfuncties. Op basis van de 

inzichten van Schein (1996) wordt verwacht dat vanuit deze rollen ook bepaalde subculturen in de 

organisatie ontstaan, wat volgens Cameron & Quin (2011) zou kunnen resulteren in conflicten in het 

coördineren en integreren van de activiteiten van meerdere sectoren. Ook in de vastgoedliteratuur 

wordt ingegaan op deze relatie. Zo geeft Smits (2017) aan dat een sterke afdelingscultuur, die ontstaat 

door de specialisatie van vastgoedtaken in de organisatie, zorgt voor versnippering in het denken en 

handelen tussen eenheden die zijn betrokken bij de inzet van vastgoed. Het bestaan van sterke 

afzonderlijke culturen tussen beleidsverantwoordelijke eenheden en uitvoerende eenheden lijken 

daarbij een negatieve rol te kunnen spelen. In relatie met het concept van ‘integrale beleidsvoering’ 

wordt verwacht dat deze onderlinge verschillen in culturen vooral negatieve gevolgen met zich 

meebrengt. Ook in ogenschouw genomen dat juist een gelijksoortige cultuur een positieve invloed 

heeft op samenwerking in een gedifferentiëerde organisatie. Uit deze inzichten is de volgende 

hypothese geformuleerd: 

 

Hypothese 2b: Wanneer sprake is van een variatie in afdelingscultuur tussen betrokken organisatie-

eenheden, is de organisatie minder goed in staat om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien 

van de inzet van maatschappelijk vastgoed 

3.2.3 Managementinstrumenten 

Aspecten als coördinatie en integratie zijn onderdeel van de dagelijkse vraagstukken waar het 

management in het openbaar bestuur mee te maken heeft (Perri, 2004). Om een meer 

gecoördineerde aanpak in een organisatie te bewerkstelligen is het benodigd dat het management 

stuurt vanuit ideeën over gezamenlijk en holistisch werken (ibid.). Een gebrek aan mechanismen die 

gericht zijn op het aan het licht brengen van inconsistenties en conflicten tussen de doelstellingen van 

verschillende afdelingen is volgens Stead (2003) een belemmering voor de coördinatie tussen 

afdelingen en tussen verschillende functiegroepen. Bestuurs- en managementinstrumenten worden 

voortdurend ingezet om meer integraliteit in de organisatie en de beleidsvoering te realiseren 

(Aardema & Korsten, 2009). In dit onderzoek wordt dan ook verwacht dat het management een 

belangrijke functie heeft in het beïnvloeden van de condities voor een integrale beleidsvoering.  

Perri (2004) beschrijft een aantal typen relaties die ontstaan bij horizontale coördinatie en integratie 

tussen departementen en eenheden binnen een overheidsorganisatie. Deze relaties variëren van 

‘rekening met elkaar houden’ tot het ontstaan van een ‘fusie’. Wayenberg (2005) voorziet op basis 

van deze relaties vijf managementinstrumenten die een integrale beleidsvoering van een vraagstuk 

positief beïnvloeden.  

 

Inachtneming 

Allereerst is er het instrument van ‘inachtneming’. Dit houdt in dat beleidsvoerders omtrent één 

aspect van het vraagstuk rekening houden met het beleid van de andere eenheid of collega’s die zich 

bezighouden met een ander aspect van de beleidsaanpak (Wayenberg, 2005). Dit kan door te kijken 
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wat de impact van de eigen beleidskeuze of strategiekeuze is voor de andere partij (Perri, 2004).  

Wat betreft de inzet van maatschappelijk vastgoed zou dit kunnen betekenen dat de 

beleidsverantwoordelijke eenheden de vastgoedstrategie of het beleid van de afdeling die zich 

bezighoudt met het vastgoed aanwenden bij het maken van eigen beleidskeuzes. De rol van het 

management zou kunnen zijn om medewerkers te activeren rekening te houden met het beleid of de 

beleidsactiviteiten van andere sectoren of diensten in de organisatie.  

 

Dialoog 

Het tweede instrument is het houden van dialoog. Hierbij treden verschillende beleidsvoerders in 

contact met elkaar, zoals bij informatie-uitwisseling of tijdens vergaderingen (Wayenberg, 2005; Perri 

2004). Dit zou bijvoorbeeld tot uiting kunnen komen door vergaderingen of afstemmingsoverleggen 

tussen beleidsverantwoordelijke functies en vastgoedfuncties te organiseren. Uiteraard gaat dit ook 

om meer informele contactmomenten, waarin pogingen tot beleidsafstemming en samenwerking 

kunnen plaatsvinden. Ook hier kan het management een faciliterende rol in spelen door vaste 

contactmomenten te organiseren in beleids- en werkprocessen.  

 

Gezamenlijke planning  

Het derde instrument gaat nog een stap verder en betreft het gezamenlijk plannen van een project. 

Het komt dan voor dat meerdere eenheden betrokken zijn bij de planning van een project wat ook 

betrekking heeft op het gezamenlijk te bereiken doel (Wayenberg, 2005). Dit instrument speelt in op 

een tijdelijke gedeelde planning (Perri, 2004). Het is mogelijk dat de eenheden ‘beleid’ en ‘vastgoed’ 

gezamenlijk een beleidsplan of -project opstarten om een beleidsdoel te bereiken. Beide 

beleidssectoren worden vervolgens betrokken in de planningsfase van het project.  

 

Gezamenlijke planning en uitvoering 

Het vierde instrument gaat naast de gezamenlijke planning ook om een gezamenlijke uitvoering van 

het project (Wayenberg, 2005). Hierbij is sprake van langdurige gezamenlijke planning en 

werkzaamheden bij een aantal belangrijke projecten die van belang zijn bij de missie van tenminste 

één van de deelnemende eenheden (Perri, 2004). Meerdere beleidssectoren en werknemers dragen 

in een dergelijke beleidsaanpak gezamenlijk bij aan een overkoepeldend of integraal beleidsdoel. 

Verwacht wordt dat de samenwerking dan ook intensiever is en meer pogingen tot beleidsafstemming 

worden gedaan. Bij de inzet van maatschappelijk vastgoed kan zo’n beleidsaanpak bijvoorbeeld 

ontstaan bij projecten of programma’s die opspelen bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken of de 

ontwikkeling van nieuwe vastgoedobjecten.  

 

Gedeelde strategische planning 

Het vijfde instrument beschrijft de aanwezigheid van een gedeelde strategische planning, waarin de 

gehele aanpak tot stand komt door gezamenlijke planning en uitvoering (Wayenberg, 2005). Het gaat 

hierbij ook om ‘bridging strategies’, ofwel het slaan van bruggen tussen de verschillende 

beleidsstrategieën (Perri, 2004). Volgens Stead & Geerlings (2003) is een belangrijke belemmering van 

de beleidsintegratie tussen departementen dat beleidsmakers onvoldoende een perspectief hanteren 

vanuit het algehele organisatiebelang. Het opstellen van een strategisch beleidskader helpt ervoor te 

zorgen dat individueel beleid in overeenstemming is met doelen en prioriteiten op hoger niveau (Stead 

& Geerlings, 2003). Dit zou tot uiting kunnen komen door het bestaan van een gezamenlijk strategisch 

kader, waarin de beleidsdoelen en de doelen rond vastgoed worden verenigd.  
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Volgens Wayenberg (2005) kan het management van een ambtelijke organisatie deze instrumenten 

inzetten ten behoeve van een integrale beleidsvoering. Wayenberg (2005) gaat hierbij uit van een 

rankschikking, waarbij de opeenvolgende instrumenten de mate van actiegerichtheid van het 

management laat zien. Deze toenemende mate van actief handelen is gericht op een integraal 

overheidsoptreden. Verwacht wordt dat ieder van deze ‘managementinstrumenten’ in een bepaalde 

mate invloed heeft op de relatie tot een integrale beleidsvoering. Ieder managementinstrument is 

volgens Wayenberg (2005) op zijn eigen manier van belang voor een integrale beleidsvoering. Binnen 

dit onderzoek wordt allereerst gekeken naar het aantal toegepaste managementinstrumenten.  

Deze mate van invloed verschilt naar het accent van de rangschikking dat Wayenberg (2005) aanduidt. 

In dit onderzoek wordt dan ook verwacht dat een ‘gedeelde strategische planning’ een sterkere 

positieve invloed heeft dan een instrument dat lager op deze rangschikking staat.  

 

Hypothese 3: Naarmate een gemeente meer managementinstrumenten inzet, zal de organisatie 

beter in staat zijn om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed 

3.3 Conceptueel model 

Op basis van de in paragraaf 3.2 beschreven verwachtingen is een conceptueel model opgesteld.  

Dit model laat de relaties tussen bepaalde theoretische concepten zien die op basis van verschillende 

inzichten uit de literatuur zijn samengesteld. De verwachte relaties worden getoetst aan de hand van 

het empirisch onderzoek. In de empirische analyse wordt aangegeven in hoeverre de relaties zijn 

bevestigd door de onderzoeksbevindingen. In de conclusie wordt gereflecteerd op het conceptueel 

model als geheel.  

 

 
Figuur 3.3 Conceptueel model: factoren integrale beleidsvoering 
 

 

 

Mate van centralisatie (-) 
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4. Methodologische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt de gekozen methodologie uiteengezet en de daarbij gemaakte keuzes 

verantwoord. Allereerst wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksmethoden en -technieken (4.1). 

Vervolgens wordt stilgestaan bij de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek (4.2). Tenslotte 

worden de variabelen en relevante concepten uit het theoretisch kader geoperationaliseerd (4.3).  

4.1 Onderzoeksmethoden en -technieken  

In dit gedeelte worden de gehanteerde methoden en technieken besproken die in dit onderzoek aan 

bod komen. Allereerst wordt in 4.1.1 kort ingegaan op de gekozen onderzoeksmethode. In 4.1.2 wordt 

de wijze waarop de onderzoeksdata is verzameld, besproken. In 4.1.3 komt de selectie van de 

onderzoeksobjecten, ofwel de betrokken gemeenten en respondenten aan bod. Vervolgens wordt in 

4.1.4 ingegaan op de methoden en technieken die zijn toegepast in het analysedeel van dit onderzoek.  

 

4.1.1 Onderzoeksstrategie 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatieve benadering van 

onderzoek. Door kwalitatief onderzoek ten uitvoering te brengen, krijgt een onderzoeker inzicht in de 

opvattingen en betekenissen die worden gegeven aan de praktijk waarmee individuen te maken 

hebben (Berg, 2004: p.7). Op deze manier wordt getracht te achterhalen hoe betrokken werknemers 

in de gemeentelijke organisatie de praktijk van de beleidsvoering bij de inzet van maatschappelijk 

vastgoed ervaren en beoordelen. Om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over invloedrijke 

factoren is gekozen voor een meervoudige en vergelijkende casestudy. Het doel hiervan is om een 

meer diepgaande bestudering uit te voeren van de praktijksituatie (Verschuren & Doorewaard, 2008: 

p.160-163). De selectie van de cases die zijn onderzocht, wordt in 4.2.2 besproken.  

 
4.1.2 Dataverzameling 
Binnen dit onderzoek wordt de link van het concept ‘integrale beleidsvoering’ gelegd met de 

organisatorische behandeling van het gemeentelijk vastgoedbeleid. Om te onderzoeken in hoeverre 

sprake is van een integraal proces van beleidsvoering is het benaderen van betrokkenen omtrent 

beleidsprocessen volgens Pollit (2003) een geschikte manier om cruciale factoren te achterhalen. 

Interviews maken het mogelijk om factoren ten aanzien van de integraliteit van het beleidsproces in 

de diepte te onderzoeken (Pollitt, 2003).  

 

Bij gemeenten zal op basis van interviews en documenten empirisch materiaal worden verzameld over 

hoe de gemeentelijke organisatie-eenheden gezamenlijk invulling geven aan de inzet van 

maatschappelijk vastgoed. Met deze onderzoeksmethode wordt getracht om empirische informatie 

te verzamelen over de relatie tussen een set aan factoren en het centrale concept binnen dit 

onderzoek: een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

Het gaat hierbij vooral over de wijze waarop de afstemming en wisselwerking tussen de sectoren 

plaatsvindt. De interviews worden gebruikt om de praktijkervaringen, percepties en betekenissen die 

de respondenten hier over hebben te verzamelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat met 

de interviews vooral gegevens worden verzameld die voortkomen uit de belevingswereld van de 

respondenten. Uit de interviews komen dus ook veel persoonlijke meningen en voorkeuren naar 

voren. Voor dit onderzoek is gekozen om een aantal semi-gestructureerde interviews af te nemen.  
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Dit gegeven zorgt ervoor dat gemakkelijker kan worden afgeweken van de structuur en bovendien ook 

de mogelijkheid aanwezig is tot doorvragen (Berg, 2004: 80-81).  

 

Naast de interviews zijn een aantal documenten aangehaald als aanvullende onderzoeksbron. 

De focus wordt hierbij vooral gelegd op beleidsdocumenten die inhoudelijk informatie geven over de 

wijze waarop het vastgoed is georganiseerd in de gemeentelijke organisatie. Ook geven 

beleidsdocumenten vaak informatie over beleidsprocessen, verantwoordelijkheden en opgestelde 

(beleids)kaders die mogelijk sturing geven aan afdelingen en individuele werknemers. Hiervoor zijn 

tevens een aantal interne documenten geraadpleegd die niet online beschikbaar zijn. Deze bronnen 

zijn apart in de literatuurlijst opgenomen en kunnen bij de desbetreffende gemeenten worden 

aangevraagd.  

 

4.1.3 Onderzoekseenheden 
De gekozen cases binnen dit onderzoek worden meegenomen op basis van een selecte 

steekproeftrekking. De gemeenten zijn voor een deel gekozen op basis van opgedane inzichten uit de 

‘Barometer 2017’. De Barometer is een landelijk onderzoeksdocument waarin gegevens, trends en 

ontwikkelingen binnen het kader van gemeentelijk vastgoed worden weergegeven. Hierin wordt 

tevens op basis van de betrokken gemeenten een aantal ‘koplopers’ op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed aangewezen. In dit document wordt namelijk geconcludeerd dat de 

portefeuillesturing en de wijze van organiseren worden aangemerkt als inspirerend voor hun eigen 

beleid en organisatie van maatschappelijk vastgoed (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017).  

Op basis hiervan zijn de gemeenten Rotterdam en Dordrecht gekozen, welke worden aangemerkt als 

een van de koplopers binnen de benchmark. Hierbij speelt ook een rol dat beide gemeenten vanwege 

praktische redenen zijn opgenomen in dit onderzoek.  

 

Uit de Barometer 2017 komt ook herhaaldelijk naar voren dat landelijk een sterke professionalisering 

waarneembaar is onder gemeenten ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Gemeenten bevinden 

zich echter vaak in een andere fase op weg naar een professionele vastgoedorganisatie. Het is daarom 

interessant om ook een niet-koploper in dit onderzoek te betrekken. Om deze redenen is gekozen om 

een gemeente in het onderzoek te betrekken die niet wordt aangemerkt als ‘koploper’ en bovendien 

een kleinere omvang heeft in vergelijking met de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Zodoende is 

eveneens contact gezocht met de gemeente Zwijndrecht.  

 

Getracht is om bij de selectie van respondenten zo goed mogelijk een gelijke verdeling aan te houden 

tussen respondenten met een beleidsverantwoordelijke functie en respondenten met een functie in 

het vastgoedmanagement. Bij iedere gemeente is een oriënterend gesprek gehouden met iemand die 

inzichtelijk heeft gemaakt hoe de taakstelling ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed is 

georganiseerd in de desbetreffende gemeente en welke functies hierbij kunnen worden 

onderscheiden. Op basis van deze gesprekken zijn per gemeente een aantal respondenten persoonlijk 

benaderd met de vraag of zij mee wilde werken aan een interview in het kader van een onderzoek. 

Om ook in te spelen op de karakteristieken en verschillen tussen de beleidsdomeinen bij de inzet van 

vastgoed is geprobeerd zo goed mogelijk een breed beeld te krijgen van de gebruikelijke processen bij 

de inzet van maatschappelijk vastgoed in de gemeentelijke organisatie. Zodoende zijn respondenten 

uit meerdere beleidsdomeinen betrokken in dit onderzoek. In totaal zijn 25 mensen, verdeeld over de 

drie gemeenten, benaderd. Uiteindelijk hebben zeventien mensen meegewerkt aan het onderzoek: 
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Acht bij de gemeente Rotterdam, vier bij de gemeente Dordrecht en vijf bij de gemeente Zwijndrecht. 

In bijlage 1 is een overzicht van de respondenten opgenomen.  

 

Van de hoeveelheid aan mensen die zich in de organisatie van de gemeente Rotterdam en Dordrecht 

bezighouden met de inzet van maatschappelijk vastgoed is maar een klein deel van de praktijksituatie 

in kaart is gebracht. De vier gesproken respondenten binnen de gemeente Dordrecht is in verhouding 

tot de hoeveelheid aan mensen die zich bezighouden met de inzet van maatschappelijk vastgoed 

beperkt te noemen. De gemeente Dordrecht en vooral de vastgoedkant wordt door respondenten 

getypeerd als een ‘organisatie in ontwikkeling’. Om deze reden werd tijdens het vooronderzoek 

duidelijk dat het lastig zou worden om genoeg respondenten binnen de gemeente Dordrecht te 

spreken. Bij de interpretatie van de bevindingen dient rekening te worden gehouden met het relatief 

lage aantal respondenten. Over de implicaties hiervan wordt in 4.2 nog ingegaan.  

 

4.1.4 Data-analyse 
Nadat de onderzoeksdata zijn verzameld en verwerkt heeft een data-analyse plaatsgevonden.  

In lijn met de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksopzet is ook een kwalitatieve inhoudsanalyse 

toegepast. De opgedane informatie is in dit analyseproces gereduceerd en gestructureerd aan de hand 

van het toepassen van ‘coderingen’. Het coderen is gedaan aan de hand van een codeerschema, dat 

voor een groot deel van tevoren is opgesteld op basis van de operationalisering van de theoretische 

concepten. De fragmenten uit de interviews die zijn gecodeerd worden verzameld en op basis hiervan 

worden de bevindingen per gemeente geanalyseerd vanuit de eigen theoretische bril. Daarna wordt 

een vergelijkende analyse op de drie cases uitgevoerd. De respondenten zijn tot bepaalde mate 

anoniem gemaakt binnen dit onderzoek. Dat wil zeggen dat bij de analyse niet wordt verwezen naar 

de persoonlijke naam van de respondent. 

4.2 Kwaliteitscriteria onderzoek  

De keuzes die de onderzoeker maakt zijn van invloed op de onderzoeksbevindingen en de 

interpretatie hiervan. Aan de hand van de kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid en validiteit wordt 

gereflecteerd op de gemaakte keuzes bij dit onderzoek. In paragraaf 4.2.1 wordt ingegaan op de 

betrouwbaarheid van het onderzoek en in 4.2.2 komt de validiteit van het onderzoek aan bod.  

 

4.2.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft betrekking op de controleerbaarheid en 

reproduceerbaarheid van het onderzoek. De controleerbaarheid gaat in op de zuiverheid van het 

onderzoek (Van Thiel, 2010). Een beperking van kwalitatief onderzoek is dat de analyse van de 

onderzoeksbevindingen onderhevig zijn aan de interpretatie van de onderzoeker. Dit heeft daarom 

zijn invloed op de wijze waarop bepaalde empirische bevindingen in het analysedeel worden 

gekoppeld aan theoretische inzichten. Door gebruik te maken van citaten van respondenten die 

afkomstig zijn uit de interviewverslagen, wordt getracht om de controleerbaarheid van het onderzoek 

tot bepaalde hoogte te bewaken.  

 

De reproduceerbaarheid van het onderzoek geeft aan of het onderzoek bij herhaling van dezelfde 

onderzoeksmethoden en -keuzes ook dezelfde resultaten laat zien. Om hieraan te voldoen is in dit 

hoofdstuk uitvoerig ingegaan op de gemaakte keuzes en gehanteerde onderzoeksmethoden.  
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De theoretische concepten zijn bovendien geoperationaliseerd in 4.3. Dit maakt het mogelijk om dit 

onderzoek ook te herhalen of eventueel uit te voeren bij andere gemeenten.  

De herhaalbaarheid van het onderzoek zal altijd beperkt blijven, omdat een herhaling van 

sociaalwetenschappelijk onderzoek vrijwel nooit tot dezelfde uitkomsten zal leiden (van Thiel, 2010).  

 

4.2.2 Validiteit 

De validiteit van dit onderzoek wordt bepaald door in te gaan op de interne en externe validiteit van 

het onderzoek. Interne validiteit houdt in dat de onderzoeker met behulp van de gehanteerde 

onderzoeksmethoden en concepten meet wat hij of zij wil weten. Het gaat daarmee over de geldigheid 

van het onderzoek: Is de onderzoeker in staat om de antwoorden op de onderzoeksvragen met de 

empirische gegevens te onderbouwen? En zijn de operationalisaties een goede weergave van de 

theoretische constructen? (Van Thiel, 2010). Met de interne validiteit van het onderzoek is rekening 

gehouden door op basis van het theoretisch kader een operationalisatie op te stellen, welke in 4.3 aan 

bod komt. Door bepaalde indicatoren toe te wijzen aan de te onderzoeken concepten wordt getracht 

de interne validiteit van dit onderzoek te waarborgen. Wel is het zo dat de gekozen concepten en 

indicatoren niet altijd zijn gemeten met een wetenschappelijk getoetste meetschaal. Dit is een 

beperking op de interne validiteit van het onderzoek.  

 

De externe validiteit van een onderzoek heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksbevindingen naar een groter geheel (Van Thiel, 2010). Het binnen dit onderzoek betrokken 

aantal gemeenten is duidelijk te laag om op basis van de bevindingen gefundeerde uitspraken te 

kunnen maken naar een groter geheel, zoals alle Nederlandse gemeenten. Gemeenten verschillen 

bovendien sterk in de grootte van de vastgoedportefeuille en de organisatie. Dit heeft mede tot gevolg 

dat doorgaans op een verschillende wijze invulling wordt geven aan de inzet van het maatschappelijk 

vastgoed binnen de organisatie. Nu gemeenten zich de laatste jaren richten op het professionaliseren 

van het gemeentelijk vastgoed en mogelijk maatregelen treffen voor een andere organisatie of 

invulling van het gemeentelijk vastgoed zijn de inzichten uit dit onderzoek wellicht bruikbaar voor 

andere gemeenten die zich bevinden in een dergelijke organisatieontwikkeling.  

4.3 Operationalisatie 

In deze paragraaf worden de concepten die centraal staan in het conceptueel model van dit onderzoek 

geoperationaliseerd. Het doel hiervan is om de concepten, die voortvloeien uit het theoretisch kader, 

meetbaar en waarneembaar te maken voor het empirische gedeelte van het onderzoek. Dit wordt 

gedaan door aan te geven wanneer en onder welke voorwaarden de concepten zijn waar te nemen in 

de empirie. De verwachte relaties die in dit onderzoek worden getoetst, staan uitgeschreven in 

hoofdstuk 3.2. In tabel 1 is een operationalisatieschema opgenomen dat is gebruikt bij de analyse van 

de empirische bevindingen.  

 

4.3.1 Afhankelijke variabele 

Allereerst de afhankelijke variabele van dit onderzoek: ‘de mate van integrale beleidsvoering ten 

aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed in de organisatie’. Integraliteit is in het theoretisch 

kader behandeld in termen van ‘consistentie van beleid’ en in termen van ‘gezamenlijk werken’.  

Het concept van ‘integrale beleidsvoering’ dat in dit onderzoek wordt gehanteerd toont vooral 

overeenkomsten met de conceptualisering van Wayenberg (2005), die daarbij uitgaat van een ‘actie’. 
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In dit onderzoek wordt namelijk gekeken naar de aanpak van twee sectoren binnen de organisatie ten 

aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed en in hoeverre deze overeenkomsten toont met 

een ‘integrale beleidsvoering’ omtrent een vraagstuk. Integrale beleidsvoering verwijst in dit 

onderzoek naar een aanpak waarbij het handelen van meerdere sectoren ten aanzien van een gedeeld 

vraagstuk op operationeel, tactisch en strategisch niveau in een gezamenlijke aanpak in de organisatie 

wordt afgestemd. De mate van integrale beleidsvoering wordt gemeten door te kijken in hoeverre 

(beleids)keuzes ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed tot stand komen in een 

gezamenlijke aanpak.  

 

4.3.2 Onafhankelijke variabelen 

In dit onderzoek wordt de invloed van een set aan factoren gemeten op de mate van integrale 

beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. In deze paragraaf wordt per 

factor ingegaan op de gehanteerde definitie in dit onderzoek en de indicatoren waarmee het concept 

gemeten wordt.  

 

Mate van centralisatie 

De mate van centralisatie wordt in dit onderzoek gedefiniëerd als de mate waarin het 

vastgoedmanagement wordt aangestuurd in een centraal organisatieonderdeel. De meetschaal voor 

deze factor is gebaseerd op een gemeentelijke benchmark, waarin naar voren komt dat gemeentelijke 

organisaties doorgaans kiezen voor ‘centraal’ of ‘decentraal’ organiseren (Veuger et. al., 2016). 

Centraal houdt in dat alle taken en bevoegdheden die behoren bij het vastgoedmanagement worden 

uitgevoerd in een centraal aangestuurd organisatieonderdeel. Decentraal houdt daarentegen in dat 

de vastgoedtaken zijn ondergebracht bij de beleidsafdelingen en daarmee enkel ondersteunend zijn 

aan één specifieke organisatie-eenheid (Westerhof & Van Duijn, 2004). Op basis van organogrammen 

wordt de organisatievorm bij de betrokken gemeenten vastgesteld. Vervolgens wordt middels de 

interviews met respondenten vastgesteld wat de implicaties hiervan zijn voor een integrale 

beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

Aantal toegepaste structuurinstrumenten 

Structuurinstrumenten, zoals wordt beschreven door Wayenberg (2005), zijn instrumenten die in de 

organisatiestructuur kunnen worden aangebracht om de werkzaamheden van verschillende 

eenheden beter te coördineren. Een instrument kan zo getypeerd worden als deze ingrijpt in de 

organisatiestructuur en het doel heeft om verschillende eenheden in de organisatie beter te laten 

samenwerken. In dit onderzoek worden op basis van de inzichten van Wayenberg (2005) twee soorten 

structuurinstrumenten behandeld, namelijk een coördinerende functie en een coördinerende cel. Het 

eerste instrument is een functie in de organisatie die de taak heeft om integratie tussen de beleids- 

en uitvoerende activiteiten van verschillende onderdelen in de organisatie te realiseren. Een 

coördinerende cel wijst naar een aangebrachte organisatievorm, zoals een team of projectgroep, 

waarin verschillende functies zich inzetten voor de integratie tussen meerdere beleidssectoren 

(Wayenberg, 2005). Een coördinerende cel is volgens Wayenberg (2005) in gradatie een zwaarder 

instrument dan enkel het gebruik van een coördinerende functie. Dit verschil in zwaarte wordt ook 

meegenomen in het onderzoek. De bestudering van documentatie over het gemeentelijk 

vastgoedbeleid kunnen hier al enkele inzichten over verstrekken. Door middel van de interviews wordt 

vastgesteld hoe deze al dan niet aanwezige structuurinstrumenten tot uiting komen in de praktijk en 

wat daar het effect op de mate van integrale beleidsvoering van is.  
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Mate van intentie tot samenwerking in organisatiecultuur 

In het theoretisch kader zijn aspecten van een specifieke organisatiecultuur van samenwerken 

uiteengezet. Geerlings & Stead (2003) spreken van een bestuurscultuur die sectoroverschrijdende 

samenwerking en een systematische dialoog tussen verschillende ‘policy communities’ bevordert.  

Om dit concept te meten zijn twee indicatoren vastgesteld: inzien van gemeenschappelijk belang van 

samenwerken en de mate waarin de organisatiecultuur samenwerken in de organisatie stimuleert.  

De organisatiecultuur kan daarmee een bepaalde intentie aanwakkeren bij werknemers om met 

andere sectoren in de organisatie samen te werken. Hierbij wordt een schaal gehanteerd die het 

aantal aanwezige indicatoren meet. Met behulp van de interviews wordt aan respondenten de vraag 

voorgelegd of de organisatiecultuur werknemers hierin stimuleert dan wel belemmert.  

 

Variatie in afdelingscultuur 

Met de term ‘afdelingscultuur’ wordt binnen dit onderzoek verwezen naar een specifieke cultuur van 

een afdeling binnen een organisatie die is ontstaan op basis van de eigen positie binnen de organisatie 

of vanuit een gedeelde professionele achtergrond (Schein, 1996). In de literatuur is nog geen 

onderzoek gedaan naar het bestaan van specifieke subculturen bij de inzet van vastgoed in een 

gemeentelijke organisatiecontext. In dit onderzoek wordt vanwege de complexiteit niet getracht om 

de specifieke afdelingsculturen meetbaar te maken. Het gaat in dit onderzoek om de ervaren 

verschillen tussen afdelingsculturen, ofwel de ‘variatie in afdelingscultuur tussen twee of meer 

organisatie-eenheden’. Middels de interviews wordt vastgesteld of hierbij sprake is van een ‘variatie 

in afdelingscultuur’ of niet en wat voor invloed dit heeft op de mate van integrale beleidsvoering.  

 

Aantal toegepaste managementinstrumenten 

Managementinstrumenten zijn instrumenten die door het management van een ambtelijke 

organisatie worden ingezet omtrent een vraagstuk waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn om 

integratie te bewerkstelligen tussen het beleid dat zij voeren omtrent de diverse aspecten van een 

vraagstuk (Wayenberg, 2005). Deze factor is opgedeeld in een aantal instrumenten: Inachtneming, 

dialoog, gezamenlijke planning en uitvoering en gedeelde strategische planning. Deze concepten zijn 

meetbaar gemaakt aan de hand van de inzichten uit het artikel van Wayenberg (2005) en worden 

besproken in paragraaf 3.2.3. Dit concept wordt binnen dit onderzoek meetbaar gemaakt door het 

aantal toegepaste managementinstrumenten te meten. Daarnaast speelt de specifieke rangschikking 

van Wayenberg (2005) een rol. Binnen dit onderzoek wordt daarom ook een ‘gradatie in zwaarte’ 

meegenomen bij het meten van dit concept door verschillende scores te geven aan de 

managementinstrumenten op basis van de zwaarte van het instrument. De bestudering van 

beleidsdocumenten kan een eerste inzicht geven over de aanwezigheid van deze 

managementinstrumenten. Tijdens de interviews wordt vervolgens gevraagd in hoeverre deze 

managementinsteumenten terugkomen in de praktijk en wat het effect daarvan is.   
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Concept Gehanteerde definitie Indicatoren 

Mate van integrale 
beleidsvoering ten aanzien 
van de inzet van 
maatschappelijk vastgoed 

Een beleidsaanpak waarbij het handelen van 
meerdere sectoren ten aanzien van een 
gedeeld vraagstuk op operationeel, tactisch 
en strategisch niveau gezamenlijk in de 
organisatie wordt afgestemd 

- Mate waarin (beleids)keuzes 
ten aanzien van de inzet van 
maatschappelijk vastgoed tot 
stand komen in een 
gezamenlijke aanpak 
- Mate waarin afstemming en 
samenwerking ontstaat tussen 
afdelingen in de organisatie 

Mate van centralisatie De mate waarin het vastgoedmanagement 
wordt uitgevoerd in een centraal 
aangestuurd organisatieonderdeel 

1. Centraal aangestuurde 
organisatie-eenheid 
2. Vastgoedtaken decentraal 
ondergebracht bij de 
beleidsdiensten 

Aantal toegepaste 
structuurinstrumenten 

Instrumenten die in de organisatiestructuur 
kunnen worden ingezet met het doel om 
meer coördinatie tussen de activiteiten van 
verschillende sectoren te realiseren  

 Coördinerende functie  
(+ 1,0) 

 Coördinerende cel (+ 2,0) 

Mate van intentie tot 
samenwerken in 
organisatiecultuur 

Een organisatiecultuur die werknemers 
stimuleert om in de organisatie samen te 
werken met andere organisatie-eenheden 

- Cultuur die samenwerking ten 
aanzien van gezamenlijk doel 
ondersteunt 
- Werknemers die het 
gemeenschappelijk belang van 
samenwerking inzien 

Variatie in afdelingscultuur De variatie in afdelingscultuur tussen 
organisatie-eenheden die betrokken zijn bij 
de inzet van maatschappelijk vastgoed 

1. Geen variatie in 
afdelingscultuur aanwezig 
2. Wel variatie in 
afdelingscultuur aanwezig 

Aantal toegepaste 
managementinstrumenten 

Instrumenten die het management kan 
inzetten om integratie te bewerkstelligen 
tussen het beleid dat zij voeren omtrent de 
diverse aspecten van een vraagstuk waarbij 
meerdere afdelingen zijn betrokken 

- Aantal toegepaste 
managementinstrumenten 

 Inachtneming (+ 1,0) 

 Dialoog (+ 2,0) 

 Gezamenlijke planning en 
uitvoering (+ 2,5) 

 Gedeelde strategische 
planning (+ 3,0) 

Tabel 1. Operationalisatieschema 
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5. Beleidsmatige en organisatorische context 

In dit hoofdstuk wordt de empirische context van het onderzoek behandeld. Hierbij wordt ingegaan 

op de organisatorische en beleidsmatige context met betrekking tot de inzet van maatschappelijk 

vastgoed binnen de drie betrokken gemeentelijke organisaties. De organisatorische context verwijst 

in dit onderzoek naar de interne organisatie, ofwel hoe de inzet van maatschappelijk vastgoed en het 

geheel aan taken en verantwoordelijkheden hierbij is georganiseerd. Met de beleidsmatige context 

wordt in dit onderzoek het geheel aan opgestelde kaders bedoeld die de gemeentelijke organisatie en 

haar werknemers sturing geeft voor het handelen met betrekking tot de uitvoering van het 

gemeentelijk vastgoedbeleid. Het in kaart brengen hiervan wordt gedaan op basis van beleidsnotities 

en overige interne documenten die ingaan op opgestelde beleidslijnen en de verdeling van taken en 

bevoegdheden die daarbij van toepassing zijn.  

5.1 Gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam is met 638.7121 inwoners veruit de grootste gemeente binnen dit onderzoek. 

Met een gemeentelijke vastgoedportefeuille van meer dan 2800 vastgoedobjecten, die een 

boekwaarde van zo’n 1,6 miljard euro vertegenwoordigd, heeft Rotterdam ook de grootste 

vastgoedportefeuille in het bezit van de drie gemeenten die zijn betrokken in dit onderzoek 

(Gemeente Rotterdam, 2018a). Om een beeld te schetsen van de ambtelijke verantwoordelijkheid bij 

de inzet van maatschappelijk vastgoed, wordt in de volgende paragraaf specifiek ingegaan op de 

gemeentelijke organisatie van de gemeente Rotterdam. 

 

5.1.1 Gemeentelijke organisatie  

De organisatie van de gemeente Rotterdam is opgedeeld in een aantal clusters, namelijk 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Werk en Inkomen, Dienstverlening, 

Bestuurs- en Concernondersteuning en Middelen en Control. De clusters Maatschappelijke 

Ontwikkeling (MO) en Stadsontwikkeling (SO) zijn hoofdzakelijk betrokken bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed.  

 

Maatschappelijke ontwikkeling (MO) 

Het cluster MO is opgedeeld in vier directies: Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW), 

Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg (PGW&Z), Jeugd en Onderwijs (J&O) en Sport & Cultuur (S&C). 

Wat betreft de inzet van maatschappelijk vastgoed is het cluster MO verantwoordelijk voor het 

formuleren van een huisvestingsvraag vanuit een beleidsdoel. Bovendien is MO voor het 

maatschappelijk vastgoed de drager van de kosten. Daarbij is MO in een aantal gevallen 

verantwoordelijk voor het zoeken van dekking voor de kosten (Gemeente Rotterdam, 2018a).  

 

Binnen de directie PGW&Z is het team Beleid en Opdrachtegeverschap verantwoordelijk voor het 

opstellen van huisvestingsvraagstukken vanuit een beleidsdoel binnen het domein Welzijn en Zorg.  

Binnen de directie J&O is hoofdzakelijk het team Onderwijshuisvesting betrokken bij de huisvesting 

van scholen en gymzalen vanuit de beleidskant. Dit gaat in samenwerking met de schoolbesturen en 

de afdeling Maatschappelijk Vastgoed van SO. Naast het onderdeel onderwijshuisvesting is binnen 

Onderwijs ook een specifiek programma: Programma Integraal Huisvestingsplan, waar uitvoering 

                                                      
1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 12-6-2018 
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wordt gegeven aan projecten. Met projecten worden een aantal panden bedoeld die geplaatst zijn op 

een aandachtslijst. Binnen deze teams zitten zowel mensen vanuit SO als vanuit J&O die in een 

gezamenlijke aanpak uitvoering geven aan het project. In die directie S&C zijn de teams Beleid Sport, 

Natuur & Recreatie en Beleid Cultuur betrokken bij de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

Afdeling Vastgoed 

De vastgoedtaken binnen de gemeente Rotterdam zijn in termen van Westerhof & van Duijn (2004) 

centraal gepositioneerd in de organisatie bij de afdeling Vastgoed binnen het cluster 

‘Stadsontwikkeling’. De afdeling vastgoed is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte 

uitvoering van de vastgoedtaken. Het gaat hierbij om het matchen van vraag en aanbod, het op het 

gewenste kwaliteitsniveau houden van de vastgoedportefeuille en het leegstandsbeheer (Gemeente 

Rotterdam, 2018a).  

 

Binnen de afdeling Vastgoed houden verschillende teams, per beleidsdomein, zich bezig met de 

maatschappelijke vastgoedportefeuille. Deze twee teams hebben ieder een eigen teamleider. Ook zijn 

sinds oktober 2017 een aantal IHP-teams (Integraal Huisvestings Programma) opgericht binnen het 

beleidsdomein ‘Onderwijs’. In deze teams zitten zowel werknemers vanuit het cluster MO als het 

cluster SO. Hierdoor ontstaat een samenspel tussen meerdere disciplines bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed. Het bestaan van deze teams tonen overeenkomsten met het 

structuurinstrument ‘coördinerende cel’ van Wayenberg (2005). Dit zou een integrale beleidsvoering 

tegemoet kunnen komen omdat vanuit beide sectoren gezamenlijk coördinerende activiteiten 

worden ontplooid.  

 

5.1.2 Samenspel SO en MO 

De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Stadsontwikkeling (SO) geven met elkaar invulling 

aan de inzet van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Rotterdam. De basis voor deze 

samenwerking is vastgelegd in de ‘Kadernota Vastgoed’. Hierin wordt ook ingegaan op de scheiding 

tussen beide rollen. MO formuleert vanuit de beleidskant de vastgoedvraag en de afdeling Vastgoed 

zorgt voor het aanbod. Daarmee ontstaat een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie.  

De geformuleerde huisvestingsvraag dient te worden vertaald naar een aan de afdeling Vastgoed 

gerichte vastgoedvraag (Gemeente Rotterdam, 2018a).  

 

Bij de inzet van maatschappelijk vastgoed sprake van twee soorten huurrelaties, namelijk direct en 

indirect. Bij een directe relatie wordt het object, op basis van een huisvestingsvraag, door de afdeling 

Vastgoed direct verhuurd aan de huurder. Bij een indirecte relatie huurt een beleidscluster een 

vastgoedobject van de afdeling Vastgoed, waarna deze wordt verhuurd aan een maatschappelijke 

partij. De huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende berekening. Daar waar de huurder 

deze huur niet kan opbrengen, betalen de beleidsclusters het verschil door een subsidie te verstrekken 

of een huurkorting in de overeenkomst op te nemen (Gemeente Rotterdam, 2018a).  

 

Het bestaan van verschillende huurrelaties houdt in dat per deelportefeuille ook verschillen in de 

sturingsrelatie en samenwerkingsrelatie ontstaan. Deze verschillen gaan zowel over de interne relaties 

als de relaties met de externe omgeving, zoals grote beheers- en onderhoudsorganisaties en 

maatschappelijke huurders. Intern gaat men uit van een transparante en zakelijke samenwerking, 

waar beide clusters moeten toezien op het nakomen van afspraken.  
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Een kenmerkend voorbeeld van een relatie met een externe partij is die met het Sportbedrijf 

Rotterdam. Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en  

de exploitatie van een groot deel van de sportportefeuille van de gemeente Rotterdam. De afdeling 

Vastgoed blijft vaak wel eigenaar van deze objecten, maar gaat een beheerovereenkomst aan met het 

Sportbedrijf. In 2018 heeft de gemeente Rotterdam de organisatie, wat betreft het 

vastgoedmanagement, portefeuillegericht georganiseerd. Zowel aan de beleidskant als de 

vastgoedant zitten teams met werknemers die zijn toegewijd aan één specifiek beleidsdomein. 

Hierdoor ontstaan binnen de organisatie vaste partners voor samenwerking en afstemming.  

5.2 Gemeente Dordrecht 

De gemeente Dordrecht heeft 118.4262 inwoners en wordt binnen dit onderzoek gezien als een 

‘middelgrote’ gemeente. De gemeente Dordrecht is onderdeel van een regionale bestuursvorm, 

namelijk de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De gemeente Dordrecht werkt dan 

ook nauw samen met het Service Centrum Drechtsteden wat betreft de financiële administratie en 

rapportage omtrent het vastgoed.  

 

5.2.1 Gemeentelijke organisatiestructuur 

De gemeente Dordrecht werkt sinds 1 januari 2018 onder een nieuwe organisatiestructuur. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal clusters. Ieder cluster heeft een clustermanager die de 

functies en werkzaamheden binnen het cluster aansturen. Ieder cluster kent een aantal kernteams 

waarin mensen zich organiseren rondom een specifiek vraagstuk. Binnen de organisatie zijn 

voornamelijk de clusters ‘Publieksaccommodaties’ en ‘Stad’ betrokken bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed.  

 

Sinds 2007 is gekozen om de vastgoedtaken centraal te organiseren binnen één afdeling. Voor deze 

situatie was dit decentraal georganiseerd en hadden alle beleidsafdelingen eigen vastgoed. De 

beslissing om al het vastgoed apart te zetten in één afdeling is gepaard gegaan met de oprichting van 

een intern gemeentelijk vastgoedbedrijf. Vervolgens is dit in 2016 weer opgegaan in het cluster 

Stadsontwikkeling en per 1 januari 2018 in het cluster Publieksaccommodaties. Het cluster 

Publieksaccommodaties bestaat uit een vijftal kernteams: Essenhof, Parkeren, Sportaccommodaties, 

Weizigt en Vastgoed, Onderwijshuisvesting en Wijkaccommodaties. Het team ‘Vastgoed, 

Onderwijshuisvesting en Wijkaccommodaties’ komt qua taken en verantwoordelijkheden overeen 

met het besproken vakteam ‘Vastgoed’ in de Vastgoednota. Voor de overzichtelijkheid wordt in dit 

onderzoek verwezen naar ‘Vastgoed’. Vastgoed functioneert vooral als een vraaggestuurd 

organisatieonderdeel en is verantwoordelijk voor het matchen van het vastgoed met een 

huisvestingsvraag. Daarnaast is Vastgoed verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van 

het gemeentelijk vastgoed. Ook heeft het vakteam een adviserende rol naar het bestuur en andere 

gemeentelijke partijen over vastgoedgerelateerde zaken (Gemeente Dordrecht, 2015).  

 

Het cluster Stad behelst de beleidsmatige kant van de organisatie. Dit cluster bestaat uit zes teams 

waarin men zich organiseert rondom bepaalde ‘opgaven van de stad’. De teams binnen dit cluster zijn: 

Zorg & Ondersteuing, Grondzaken, Jeugd, Onderwijs & Cultuur, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw & 

Wonen, Sport en Mobiliteit, Milieu & Economie. Deze beleidsafdelingen zijn verantwoordelijk voor 
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het bereiken van de opgestelde beleidsdoelstellingen. Wat betreft de inzet van maatschappelijk 

vastgoed, is het cluster ‘Stad’ en de desbetreffende beleidsafdelingen verantwoordelijk voor het 

bepalen van de huisvestingsvraag en formuleren het huisvestingskader en stellen de budgetten 

beschikbaar (Gemeente Dordrecht, 2015).  

 
5.2.2 Samenspel tussen de beleidsdiensten en afdeling Vastgoed 

In 2014 is binnen de gemeente Dordrecht een proces gestart om uiteindelijk te komen tot een 

Vastgoednota. Het opstellen van de Vastgoednota is gedaan in opracht van de sector 

Stadsontwikkeling, waar sinds 2016 het onderdeel ‘gemeentelijk vastgoed’ is ondergebracht bij het 

vakteam Vastgoed. Wel wordt aangegeven dat bij het opstellen van deze Vastgoednota ‘vele 

gemeentelijke disciplines’ betrokken zijn geweest. De vastgoednota lijkt in termen van Wayenberg 

(2005) in potentie te kunnen voldoen aan een gedeelde strategische planning, die dient als 

sturingskader voor de gehele aanpak tussen de vastgoed- en beleidskant bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed.  

 

De Vastgoednota is uiteindelijk in 2015 vastgesteld en gerelateerd aan de collegeperiode tot en met 

2018. Met dit document wordt wel getracht om een uniforme vastgoedstrategie op te stellen die als 

kader dient voor het handelen met het gemeentelijk vastgoed. De Vastgoednota is bedoeld om de 

gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot het vastgoed vast te leggen. Met deze nota wordt 

inzicht gegeven in de strategische keuzes en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze 

doelstellingen. Hierbij wordt aangegeven dat de Vastgoednota dient te worden gezien als een geheel 

aan richtlijnen die van toepassing zijn op de interne behandeling van het gemeentelijk vastgoedbeleid.  

 
Wat betreft de uitvoering van het gemeentelijk vastgoedbeleid gaat men uit van een rolscheiding 

binnen de organisatie. De afgebakende rollen van de clusters die zijn betrokken bij de inzet van 

vastgoed zijn in de vorige paragraaf al behandeld. Ondanks deze rolscheiding is volgens de 

Vastgoednota wel sprake van een noodzaak tot samenwerking met andere sectoren en vakteams. 

Tussen Vastgoed en de beleidsafdelingen is sprake van een intensieve samenwerking op het gebied 

van maatschappelijke en culturele doelstellingen. Ook wordt de samenstelling van de 

vastgoedportefeuille in overleg tussen Vastgoed en de beleidsafdelingen beoordeeld (Gemeente 

Dordrecht, 2015).  
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5.3 Gemeente Zwijndrecht 

De gemeente Zwijndrecht telt 44.5863 inwoners en is daarmee de gemeente met het minste aantal 

inwoners binnen dit onderzoek. Net als de gemeente Dordrecht is de gemeente Zwijndrecht tevens 

onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).  

 

5.3.1 Gemeentelijke organisatie 

De organisatie van de gemeente Zwijndrecht is opgedeeld in een aantal afdelingen: Ruimtelijke 

Ontwikkeling, Realisatie, de Gemeentewinkel en Maatschappelijke Ontwikkeling. Wat betreft de inzet 

van de vastgoedportefeuille van de gemeente Zwijndrecht zijn vooral de afdelingen Maatschappelijke 

Ontwikkeling en Realisatie hierbij betrokken.  

 

De beleidsverantwoordelijke eenheid, die zich inzet voor de realisatie van maatschappelijke 

beleidsdoelen, is te vinden bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Binnen deze afdeling 

wordt een onderscheid gemaakt op een aantal thema’s die vallen onder de domeinen Jeugd, Sport, 

Kunst & Cultuur, Onderwijs en Zorg en Welzijn. MO geeft aan welke maatschappelijke activiteiten 

gewenst zijn in de stad en bepalen daarbij of de gemeente deze activiteiten wil accommoderen. In 

tegenstelling tot de gemeente Rotterdam zorgt de beleidsdienst MO in de gemeente Zwijndrecht niet 

altijd voor het zoeken van financiële dekking in de begroting van de huisvesting van de 

maatschappelijke activiteiten.  

 

Binnen de gemeente Zwijndrecht is het vastgoedmanagement en de bijbehorende vastgoedtaken 

belegd bij het team ‘Vastgoed, Accommodaties en Begraafplaatsen’ van de afdeling Realisatie. Met de 

komst van ‘Team Vastgoed’ is een scheiding gekomen tussen taken en verantwoordelijkheden bij het 

vastgoedmanagement. De situatie hiervoor kende wel dezelfde afdelingen, maar de vastgoedtaken 

waren niet ondergebracht bij één centraal organisatieonderdeel. Vastgoed zat versnipperd in de 

organisatie en bij de verschillende beleidsafdelingen afzonderlijk ondergebracht. Daarmee is in 

termen van Westerhof & van Duijn (2004) sprake van een centrale positionering van de vastgoedtaken 

binnen de gemeentelijke organisatie. Dit komt niet overeen met opgedane inzichten uit de 

vakliteratuur, namelijk dat ‘kleinere’ gemeenten vaker kiezen voor een meer decentrale organisatie 

van het vastgoedmanagement4. Uit de empirische analyse moet blijken of het vastgoedmanagement 

binnen de gemeente Zwijndrecht, in vergelijking met de andere twee gemeenten, minder formeel en 

meer decentraal tot uiting komt in de praktijk.  

 

5.3.2 Samenspel team Vastgoed en MO 

In 2016 heeft de afdeling Realisatie en in het bijzonder het team ‘Vastgoed en Accommodaties’ een 

aantal beleidslijnen en uitgangspunten opgesteld ten aanzien van de omgang met het gemeentelijk 

vastgoed. In dit document wordt ingegaan op het doel van vastgoed in het kader van het huisvesten 

van maatschappelijke functies in de stad, ook wel maatschappelijk rendement genoemd  

 

Naast het bereiken van maatschappelijk rendement is het volgens de beleidslijnen van belang dat het 

gemeentelijk vastgoed ook efficiënt wordt ingezet. De gemeente Zwijndrecht dient hierbij te streven 

naar ‘’een optimale balans tussen het maatschappelijke en het financiële rendement’’ (Gemeente 

                                                      
3 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 12-6-2018 
4 Van den Beemt-Tjeerdsma et. al. (2016)  
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Zwijndrecht, 2016). Volgens de nota dient dit te worden gerealiseerd doordat de inzet van een 

gemeentelijk vastgoedobject rationeel onderbouwd moet worden vanuit zowel de maatschappelijke 

actviteit als het vastgoed zelf. Deze onderbouwing is een samenspel tussen de beleidsafdeling MO en 

team Vastgoed, Accommodaties en Begraafplaatsen van de afdeling Realisatie. De afdeling MO kan 

beoordelen welke behoeften aanwezig zijn in de stad op de gebieden van sport, zorg, welzijn en 

cultuur en is daarnaast verantwoordelijk voor de maatschappelijke activiteiten. Team Vastgoed 

beoordeelt samen met MO welke vastgoedobjecten aansluiten bij de huisvestingsvraag. Volgens dit 

document dragen dan ook beide afdelingen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een 

goede uitvoering. Hierbij is samenwerking essentieel ‘’om beide terreinen goed uit te kunnen voeren’’ 

(Gemeente Zwijndrecht, 2016). Hieruit blijkt dat de organisatie sterk uitgaat van een gezamenlijke 

afweging en aanpak bij het beoordelen van huisvestingsvragen uit de maatschappij. De nota met 

beleidslijnen kan binnen de organisatie fungeren als sturingskader voor betrokken werknemers. 

 

5.4 Deelconclusie  

Met behulp van (interne) documenten over de gemeentelijke organisatie en de omgang met het 

vastgoed is een eerste stap gezet binnen het empirisch onderzoek. Hieruit blijkt dat alle betrokken 

gemeenten uitvoering aan het vastgoedmanagement geven middels een centrale positionering in de 

organisatie. Desondanks zijn wel verschillen waar te nemen in de manier van organiseren. Zo heeft de 

gemeente Rotterdam de organisatie van de vastgoedtaken portefeuillegericht georganiseerd, 

waardoor teams binnen beide afdelingen toegewijd zijn aan één beleidsdomein. In de gemeente 

Dordrecht en Zwijndrecht hebben functies aan de vastgoedkant meerdere beleidsdomeinen in het 

takenpakket. Dit zou mogelijk verschillen kunnen laten zien met betrekking tot de effectiviteit van de 

afstemming en samenwerking tussen afdelingen in de organisatie.  

 

De gemeente Zwijndrecht is het meest recent overgegaan naar een centrale afdeling voor het 

vastgoed. Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger (2017) constateren dat bij gemeenten, die zijn 

overgegaan op centralisatie, nog vooral gestuurd vanuit de afzonderlijke afdelingen, waar het 

eigendom en de sturing in de meer decentrale organisatievorm nog zat. Met het oog op de presentatie 

van de bevindingen valt het te verwachten dat de beoogde doelstellingen van deze manier van 

organiseren nog niet volledig zijn gerealiseerd in de organisatie. Dit in tegenstelling tot de andere 

gemeenten die al langere tijd invulling geven aan het centraal organiseren.  

 

Gemeenten lijken zich daarnaast bewust te zijn van de noodzaak van het samenspel tussen 

beleidsafdelingen en vastgoedafdelingen. Echter geven de aangereikte documenten nog weinig 

inzichten over hoe men in de organisatie daadwerkelijk de aanpak rond de inzet van maatschappelijk 

vastgoed vormgeeft. De bevindingen uit de interviews met betrokken werknemers geven mogelijk een 

betere kijk op deze invulling.  
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6. Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen besproken die het resultaat zijn van het empirisch onderzoek. 

Per gemeente wordt een uiteenzetting gegeven van de bevindingen die zijn verzameld door middel 

van de interviews met respondenten. Deze bevindingen worden tevens geanalyseerd vanuit de 

theoretische bril die is opgesteld in hoofdstuk 3. In paragraaf 6.4 wordt een vergelijkende analyse 

gegeven door de resultaten per casus met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt het conceptueel model 

als structuur aangehouden.  

6.1 Gemeente Rotterdam 

6.1.1 Organisatie-structurele factoren 

6.1.1.1 Mate van centralisatie 
De vastgoedtaken zijn binnen de gemeente Rotterdam centraal gepositioneerd bij de afdeling 

Vastgoed. Over het algemeen zijn de respondenten positief over deze situatie. Volgens respondent 1, 

strategisch adviseur MO, is de afweging om de vastgoedtaken te centraliseren ook mede gemaakt om 

beter tot een integrale afweging te komen bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. Meerdere 

respondenten geven aan dat het werken met gescheiden rollen en verantwoordelijkheden een 

vooruitgang is ten opzichte van de voorgaande situatie. Zo geeft respondent 4, accountmanager, aan 

dat in de voorgaande situatie, waarin de beleidsdiensten zelf hun eigen vastgoed organiseerden, op 

onprofessionele wijze werd omgegaan met de inzet van vastgoed. Volgens respondent 5, 

assetmanager, levert de rolscheiding vooral winst op voor de afstemming tussen beleid en vastgoed. 

Dit wordt bevestigd door respondent 12, teamleider afdeling Vastgoed, die aangeeft dat de splitsing 

tussen het beleidsclusterdeel en het vastgoeddeel een beter inzicht geeft, waardoor ook een betere 

afweging kan plaatsvinden.  

 

‘’Als je het uit elkaar trekt, wilt het niet zeggen dat je dan minder goed op elkaar afgestemd bent.’’ 

(Respondent 5, assetmanager, 2018).  

 

Ook respondent 10 geeft aan dat centraliseren een betere afweging ten aanzien van de inzet van 

vastgoed geeft. Doordat beide clusters eigen rollen en verantwoordelijkheden hebben en niet onder 

één directie vallen komt een (strategische) afweging meer vanuit beide uitgangspunten tot uiting: 

‘’anders zal je altijd zien dat bij de beleidsdiensten de financiële component een ondergeschoven kindje 

is’’ (Respondent 10, manager dispositie, 2018).  

 

Respondent 13, beleidsadviseur, ervaart echter ook negatieve gevolgen van het bestaan van twee 

verschillende clusters. Een praktisch voorbeeld is het feit dat beide clusters in verschillende gebouwen 

zitten. Dit heeft vooral zijn weerslag op bepaalde praktische zaken in de samenwerking met andere 

afdelingen. Ook krijgen beide clusters andere opdrachten vanuit het bestuur en van verschillende 

wethouders. Volgens deze respondent loopt dat niet altijd even parallel aan elkaar, waardoor 

vervolgens ook tegenstrijdigheden in het beleid en in de praktijk tot uiting komen.  

 

Respondent 12, teamleider Vastgoed, bevestigt het bestaan van tegenstrijdigheden in de praktijk door 

de aanwezigheid van twee centrale clusters met eigen doelstellingen. Dit komt vooral tot uiting bij de 

het afstoten of aanhouden van vastgoed en het aangaan van huurovereenkomsten. Vastgoed legt in 
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deze de focus op de verkoop van het vastgoedobject zoals in de verkoopstrategie van de gemeente is 

vastgelegd. En de beleidsdienst, in combinatie met de politiek, voor de maatschappelijke 

activiteitenkant.  

 

Meerdere respondenten geven aan dat het bestaan van twee clusters nog wel eens moeilijkheden 

oplevert in de relatie met een derde partij. Volgens respondent 7, beleidsadviseur, spelen bijvoorbeeld 

schoolbesturen daarop in door bij beide clusters aan te kloppen, wat men intern in de organisatie 

tegenover elkaar kan zetten. Een andere beleidsadviseur geeft aan dat dit gegeven het ook voor 

culturele instellingen ingewikkeld maakt, omdat zij met twee afdelingen te maken hebben die allebei 

iets vinden. Binnen het sportdomein is één grote beheerorganisatie die een groot deel van de 

sportportefeuille beheert. In deze relatie heeft Stadsontwikkeling de rol als verhuurder en de 

beleidsafdeling de rol als opdrachtgever. Deze driehoeksrelatie is gestructureerd aan de hand van een 

interne afsprakenbrief waarin wordt ingegaan op de rolverdeling. Hierin staat ook welke partij op welk 

moment aan zet is in de adviesrol en wanneer het gezamenlijk gaat. Volgens respondent 1, strategisch 

adviseur MO, zorgen deze afsprakenkaders ervoor dat de afstemming goed verloopt.  

 

Vanuit het theoretisch kader is de verwachting opgesteld dat door een centrale vastgoedpositionering 

de organisatie minder goed in staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet 

van maatschappelijk vastgoed. Het scheiden van rollen en verantwoordelijkheden leidt vaak tot een 

positieve ontwikkeling in de professionalisering van het vastgoedmanagement5. Dit wordt ook 

onderschreven door meerdere respondenten. Uit de bevindingen komt namelijk naar voren dat 

hierdoor een meer integrale afweging kan plaatsvinden bij de inzet van vastgoed, doordat beide 

uitgangspunten hierbij meer evenredig tot hun recht komen. Zeker op dit aspect lijkt het centraliseren 

juist positief door te werken op een integrale beleidsvoering. Daarnaast wordt in de 

vastgoedliteratuur6 aangegeven dat een sterke specialisatie kan leiden tot het ontstaan van 

afdelingsschotten. Uit de bevindingen blijkt dat de aanwezigheid hiervan door een meerderheid niet 

zozeer wordt opgemerkt. Wel brengt het bestaan van twee verschillende clusters de 

samenwerkingsrelatie met maatschappelijke partijen nog wel eens moeilijkheden in de praktijk. De 

negatieve invloed is echter beperkt te noemen, mogelijk vanwege het dempende effect van andere 

factoren.  

 

6.1.1.2 Structuurinstrumenten 

Coördinerende functie 

Binnen de gemeente Rotterdam is, zowel vanuit de beleidskant als de vastgoedkant, niet zozeer sprake 

van een coördinerende functie, zoals wordt besproken in de literatuur van Wayenberg (2005). Toch 

zijn aspecten van de werking van een coördinerende functie wel te herkennen in de functie van een 

respondent. Voor medewerkers binnen de beleidsdienst is deze persoon belangrijk in het schakelen 

naar de afdeling Vastgoed. Wanneer mensen bepaalde vastgoedissues hebben dan leggen ze die bij 

deze respondent neer. Deze respondent heeft dus een bepaalde spreekbuisfunctie vanuit de 

beleidsdienst richting de afdeling Vastgoed. In dit specifieke geval is ook vanuit het management 

gekozen om deze respondent juist meer op die contacten en de relatie in te zetten. Voornaamste 

                                                      
5 Beemt-Tjeerdsma, A. van den & Veuger, J. (2016). Towards a more professionalised municipal real estate 

management. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 18(2), 132-144. 
6 Smits, P. (2017). Een vastgoedbeleidsplan. Dat wél werkt. In: Veuger, J. (2017). 10 jaar Barometer 
Maatschappelijk Vastgoed. Impact, trends en ontwikkelingen. De Boekdrukker: Amsterdam. 
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reden was de aanwezigheid van problemen in de samenwerkingsrelatie tussen de beleidsdienst en de 

afdeling Vastgoed. Daarnaast zorgt deze respondent ervoor dat zij evenredig aanwezig is bij beide 

clusters op de werkvloer. Hierdoor ontstaat ook meer informeel contact met de afdeling Vastgoed. 

Volgens deze respondent zijn hierdoor weinig problemen in de communicatie en wordt ook beter met 

elkaar samengewerkt.  

 

‘’Echt jaren geleden was juist de aanleiding om mij daar ook echt neer te zetten omdat er heel veel ruis 

was tussen Cultuur en Vastgoed. Altijd wel onenigheid of we begrepen elkaar niet. Dat is wel echt 

verbeterd door daar echt te gaan zitten.’’ (Respondent 11, beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Volgens respondent 5, assetmanager, is het niet zo hiërarchisch dat alleen de teamleider vanuit 

afdeling Vastgoed vooral over de afstemming met MO gaat. De afstemming gebeurt veelal tussen de 

assetmanager en de evenknie aan de kant van de beleidsdiensten. De rol van de teamleider zit meer 

in het aansturen van het team. Volgens respondent 10, manager dispositie, is het moeilijk om een 

teamleider zowel een inhoudelijke rol als een coördinerende rol te laten vervullen. Uit de interviews 

blijkt dat de respondenten vanuit de vastgoedkant niet zozeer behoefte hebben aan een functie in de 

organisatie die bepaalde zaken in het samenspel coördineert. Andere aspecten in de organisatie 

zorgen hier al reeds voor, zoals frequent contact, een goede samenwerking en de professionaliteit van 

werknemers.  

 

Coördinerende cel 

Een ander mechanisme dat een coördinerende werking zou kunnen realiseren tussen de 

beleidsafdelingen en de afdeling Vastgoed is het ontstaan van multidisciplinaire teams, ofwel het 

aanbrengen van een coördinerende cel tussen meerdere sectoren. De gemeente Rotterdam heeft hier 

sinds een jaar voor gekozen in de vorm van de ‘IHP-teams’. Deze teams zijn actief als 

projectuitvoerende teams binnen de onderwijsportefeuille. Vanwege het feit dat deze 

multidisciplinaire teams alleen nog zijn toegepast binnen één beleidsdomein is maar een beperkt 

aantal respondenten gesproken die iets konden zeggen over de effectiviteit hiervan. Ook is het volgens 

deze respondenten nog te vroeg om de werking van de teams te beoordelen.  

 

Wel zijn relevante bevindingen aangetroffen die iets zeggen over het nut en noodzaak van deze teams 

en de lacune in de organisatiestructuur die zij mogelijk kunnen opvullen. Zo geeft respondent 10, 

manager dispositie, aan dat de IHP-teams, waarin de vastgoedkant en beleidskant samenwerken, een 

goed voorbeeld is wat ook toegepast zou kunnen worden bij andere beleidsdomeinen.  

De meerwaarde is dat men vanuit beide uitgangspunten, maatschappelijk en financieel, bepaalde 

afwegingen kan maken die in een gezamenlijke aanpak tot stand komen, waarbij ieder zijn eigen 

belang kan vertegenwoordigen. Respondent 7, beleidsadviseur, ziet de teams ook wel als een 

instrument om het samenspel tussen MO en afdeling Vastgoed te verbeteren. Doordat de teams 

toegewijd op onderwijshuisvesting zitten, kunnen de teams zich nog beter specialiseren op dat gebied 

en bepaalde processen optimaliseren waardoor de aanpak ook intern in de organisatie meer effectief 

kan worden. 

 

‘’Vanuit Vastgoed is het heel erg financieel gedreven allemaal. Daar is het heel erg maatschappelijk 

gedreven. Dat zijn twee werelden die botsen. Dat is het mooie van die teams dat die mensen bij elkaar 
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nu zitten en tot een gezamenlijk punt moeten gaan komen.’’ (Respondent 10, manager dispositie, 

2018).  

 

Volgens respondent 10 is het invoeren van de IHP-teams een gevolg van het uit elkaar trekken van het 

vastgoed en het beleid in de organisatiestructuur. Het komt op deze respondent ook over als een 

reactie op de negatieve gevolgen van deze organisatieontwikkeling. De insteek van de IHP-teams is 

ook voornamelijk geënt op het uitvoering geven aan projecten binnen onderwijshuisvesting. Uit een 

evaluatie zou kunnen komen of multidisciplinaire teams ook wat breder in de organisatie ingezet 

kunnen worden om de samenwerking binnen andere beleidsdomeinen mogelijk te verbeteren. 

 

Op basis van de inzichten uit de literatuur van Wayenberg (2005) is de verwachting opgesteld dat 

structuurinstrumenten een integrale beleidsvoering tussen twee sectoren kunnen stimuleren.  

Het bestaan van een coördinerende functie, zoals bedoeld wordt door Wayenberg (2005), is niet 

specifiek gevonden in de organisatiestructuur. Door de meeste respondenten wordt ook niet 

aangegeven dat hier behoefte aan is. Uit inspanningen van een respondent blijkt wel dat zij een 

bepaalde coördinerende functie heeft tussen beide afdelingen. Het neerzetten van deze respondent 

op deze functie en positie was ook juist een middel van het management om de samenwerking tussen 

de beleidsafdeling en afdeling Vastgoed te verbeteren. Een mogelijke invloed van de IHP-teams is 

vanwege de beperkte hoeveelheid aan empirisch materiaal moeilijk vast te stellen. Wel geven enkele 

respondenten aan dat dit soort teams een effectief instrument kunnen zijn om het samenspel tussen 

de vastgoedafdeling en beleidsafdelingen te verbeteren. De verwachting wordt op basis van de 

bevindingen dan ook niet ondersteund.  

6.1.2 Culturele factoren 

6.1.2.1 Organisatiecultuur  

Een meerderheid van de respondenten ervaart binnen de organisatie een cultuur die samenwerken 

ondersteunt. Volgens respondent 4, accountmanager, is sprake van een bepaalde 

gemeenschappelijke attitude dat men actief is voor de gemeente Rotterdam en niet zozeer voor een 

specifieke afdeling. Dit zorgt ervoor dat iedereen goed toegankelijk is, waardoor samenwerking ook 

gemakkelijk van de grond komt. Respondent 11, beleidsadviseur MO, bevestigt deze waarneming door 

te spreken over een aanwezige cultuur die zich kenmerkt door de bereidheid om binnen de organisatie 

voor elkaar te lopen. Ook respondent 1, strategisch beleidsadviseur, is positief hierover en geeft aan 

dat de dagelijkse afstemming altijd heel goed is geweest. Deze respondent merkt dat men elkaar 

gemakkelijk weet te vinden in de organisatie.  

 

‘’Als je beleid maakt ben je per definitie afhankelijk van anderen. Dus je moet ook het vermogen hebben 

tot samenwerken. […] dat gaat vrij natuurlijk allemaal. Wel echt een cultuur van samenwerken.’’ 

(Respondent 4, accountmanager Vastgoed, 2018).  

 

De overige respondenten hebben zich niet zozeer in negatieve zin uitgesproken over de aanwezige 

organisatiecultuur. Respondent 10 vindt het moeilijk om de invloed van de organisatiecultuur te 

beoordelen. Respondent 13, beleidsadviseur, geeft aan dat vooral persoonlijke netwerken 

belangrijker zijn. Volgens een andere respondent is het wel zaak dat beide afdelingen elkaar meer 

moeten helpen in de taakuitvoering. Bijvoorbeeld bij het maken van afwegingen met het vastgoed is 

het niet zo vanzelfsprekend dat de afdeling Vastgoed al in de beginfase daarbij betrokken is. Volgens 
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deze respondent zit de verklaring in het gevolg van de keuze het vastgoeddeel en het beleidsdeel te 

splitsen. Dit is voor veel mensen nog wennen, omdat men vanuit de beleidsclusters voorheen nog veel 

zelf kon regelen. Nu de financiële component wordt bewaakt vanuit de vastgoedkant, heerst volgens 

deze respondent een bepaalde negatieve beeldvorming over afdeling Vastgoed dat zij met regeltjes 

en procedures vaak juist een initiatief om zeep helpen. Het zou kunnen dat hierin een culturele factor 

meespeelt: Dat het namelijk nog niet vanzelfsprekend is dat Vastgoed in het voortraject wordt 

betrokken bij bepaalde beleidskeuzes.  

 

Op voorhand is de verwachting geformuleerd dat een organisatiecultuur van samenwerken een 

integrale beleidsvoering faciliteert. Een meerderheid van de respondenten ziet de organisatiecultuur 

als een belangrijke factor in het onderling afstemmen van beleid en in het mogelijk maken van een 

gezamenlijke aanpak tussen beide afdelingen. Dit blijft echter veelal beperkt tot de uitvoerende 

werkzaamheden. Het gaat hierbij vooral om de dagelijkse afstemming over de bestaande portefeuille. 

Wanneer het gaat om het betrekken van de afdeling Vastgoed bij het maken van bepaalde afwegingen 

in de beleidsvormende fase, wordt dit door sommige respondenten in mindere mate ervaren. 

 

6.1.2.2 Variatie in afdelingscultuur 

Wanneer wordt gekeken naar het bestaan van verschillen in afdelingscultuur tussen de afdeling 

Vastgoed uit het cluster Stadsontwikkeling en de beleidsafdelingen binnen cluster Maatschappelijke 

Ontwikkeling, valt op dat de respondenten dit verschillend beoordelen. Respondent 4, 

accountmanager, merkt bijvoorbeeld geen verschil in afdelingscultuur, maar juist overeenkomsten. 

Iedereen is over het algemeen goed toegankelijk, het contact is laagdrempelig en contacten, zowel 

formeel als informeel, zijn snel gelegd. Hierdoor verloopt vooral de afstemming op beleidsniveau 

tussen Vastgoed en de beleidsdiensten ook vloeiend. Deze waarnemingen worden tevens bevestigd 

door enkele andere respondenten.  

 

‘’Wij zijn over het algemeen vrij zakelijk. […] En dan zie je aan de MO kant daar is echt een andere 

cultuur. Dat is meer van dit is een goed initiatief en daar gaan wij voor zorgen.’’ (Respondent 12, 

teamleider Vastgoed, 2018).  

 

Toch zijn ook drie respondenten gesproken die wel voorbeelden geven waaruit blijkt dat een bepaalde 

variatie in afdelingscultuur aanwezig is. Uit bovenstaand citaat blijkt dat respondent 12 wel een 

verschil in cultuur tussen beide afdelingen opmerkt. Ondanks dat deze culturele verschillen in de 

praktijk soms leiden tot complexiteit, ontstaat juist door de verschillende rollen een betere afweging 

volgens deze respondent. Volgens Respondent 7, beleidsadviseur, kan het zo zijn dat sprake is van 

tegengestelde doelstellingen vanuit de gescheiden rollen en soms ook opdrachten die beide 

afdelingen hebben. Het is vooral in dat soort gevallen lastig om elkaar te vinden en al helemaal om 

een gesprek te voeren of een samenwerking aan te gaan. Verschillende culturen lijken voor deze 

respondent hierbij een rol te spelen. Een deel van de verklaring hiervoor zit volgens deze respondent 

ook in de de impact van de casus Boompjeskade in 20167 op de gemeentelijke organisatie. Volgens 

deze respondent is het gevolg hiervan dat men vanuit de vastgoedkant terughoudend is in het nemen 

                                                      
7 De casus ‘Boompjeskade’ is een fraudezaak uit 2016 waarbij de gemeente Rotterdam voor 8 miljoen euro is 

gedupeerd door de huurder van een vastgoedobject. Uit deze situatie is een rapport geschreven door een 
onderzoekscommissie. Hieruit wordt o.a. geconcludeerd dat de situatie een grote impact heeft gehad op de 
medewerkers van de afdeling Vastgoed (Gemeente Rotterdam, 2017).  
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van besluiten en het laten vallen van bepaalde zaken in de samenwerkingsrelatie. Hierdoor worden 

bepaalde processen trager, zowel vanuit de eigen rol als in het samenspel met de beleidsafdeling.  

 

‘’Ja ik denk wel dat er toch ook verschillende organisatieculturen zijn. Ik heb zelf ook bij Vastgoed 

gezeten. Ik denk toch dat door alles wat er de afgelopen periode is gebeurd, dat dat ook absoluut zijn 

weerslag heeft op de organisatie en de mensen.’’ (Respondent 7, beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Respondent 11, beleidsadviseur, geeft aan dat het bestaan van verschillen tussen afdelingsculturen 

wel een bepaalde rol heeft gehad in de samenwerking tussen afdeling Vastgoed en de 

beleidsafdelingen. Volgens deze respondent zorgde een cultuurverschil ervoor dat men elkaar over en 

weer onvoldoende begreep. De laatste jaren is meer geïnvesteerd in de relatie en de samenwerking 

waardoor de verstandhouding verbeterd is. De coördinerende functie van deze respondent heeft 

daarbij ook een rol gespeeld, zoals blijkt uit de vorige paragraaf.  

 

Op basis van de inzichten uit de literatuur is de verwachting opgesteld dat de variatie in 

afdelingscultuur tussen afdelingen een integrale beleidsvoering omtrent een gedeeld vraagstuk kan 

belemmeren. Meerdere respondenten laten weten veelal goede relaties op te hebben gebouwd met 

de andere afdeling. Dit heeft ook wel te maken dat men vanuit de historie al gelange tijd met elkaar 

samenwerkt. Een verklaring zit volgens sommige respondenten ook in de recente organisatie-

ontwikkeling naar portefeuillegericht werken. Hierdoor hebben werknemers vaak vaste afstem- en 

samenwerkingspartners. Toch wordt nog wel door sommige respondenten verschillende 

afdelingsculturen ervaren met als gevolg dat samenwerking en contact nog wel eens moeizaam van 

de grond komt. Deze situatie is volgens respondenten wel verbeterd in vergelijking met een jaar 

geleden.  

6.1.3 Managementinstrumenten 

Inachtneming 

Volgens respondent 5, assetmanager, wordt door beide afdelingen voldoende rekening gehouden met 

elkaars uitgangspunten bij het maken van afwegingen met het vastgoed. Ook wanneer men vanuit 

Vastgoed bepaalde zaken constateert, is de algemene ervaring dat zaken altijd gelijk opgepakt 

worden. Het is echter volgens deze respondent vooral belangrijk dat men op de hoogte blijft van 

bepaalde beleidskeuzes. Ook respondent 4 geeft aan dat het initiatief en de besluitvorming bij de 

beleidsafdeling ligt, maar als er wel onderdelen zijn die relatie hebben met het werk van afdeling 

Vastgoed dan ontstaat meestal wel contact en afstemming. Deze respondent geeft aan dat hierdoor 

zelden zaken zijn waardoor men binnen afdeling Vastgoed verrast wordt of waar men problemen mee 

heeft.  

 

Toch worden ook voorbeelden gegeven door respondenten die erop duiden dat de afdelingen nog 

onvoldoende rekening houden met elkaars beleid of de impact die bepaalde keuzes hebben. Zo geeft 

respondent 12, teamleider Vastgoed, aan dat in veel gevallen Vastgoed nog te weinig wordt betrokken 

bij het maken van afwegingen. Een afweging zou volgens deze respondent ook veel meer gezamenlijk 

gemaakt moeten worden, omdat je te maken hebt met zowel de beleidsdoelen als je 

vastgoedvariabelen. Ook wanneer een huisvestingsbehoefte ontstaat vanuit de maatschappij en MO 

daar beleid op moet maken, vergeten de beleidsdiensten nog wel eens om een huisvestingsvraag te 

definiëren aan afdeling Vastgoed.  
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Respondent 7, beleidsadviseur MO, geeft aan dat nog wel beter de verbinding moet worden gezocht 

tussen de projectuitvoerende teams en de meer beleidsmatige kant van onderwijshuisvesting. De IHP-

teams zijn vooral objectgeoriënteerd, maar de wens is vanuit Onderwijshuisvesting aanwezig om 

daarnaast ook objectoverstijgend te kijken naar het onderwijsbeleid en de voorzieningen in de wijken. 

Volgens deze respondent is dit nog niet een natuurlijk proces, omdat vanuit de verschillende 

disciplines nog te weinig wordt nagedacht naar de impact van de eigen keuzes voor het beleid van een 

andere sector. Respondent 13, beleidsadviseur MO, ervaart dat vooral bij nieuwbouwprojecten nog 

te weinig rekening wordt gehouden met de behoefte aan maatschappelijk vastgoed. Door hier 

rekening mee te houden kan al automatisch aandacht worden gegeven aan de spreiding van 

voorzieningen in de wijk. Wel moet worden aangegeven dat het hierbij niet enkel gaat om de relatie 

tussen afdeling Vastgoed en de beleidsafdeling, maar ook om de verbinding met 

‘Gebiedsontwikkeling’ en ‘Projectmanagement’.  

 

Dialoog 

Het creëren van mogelijkheden tot het voeren van dialoog kan een belangrijk instrument zijn om de 

verbinding tussen meerdere eenheden bij de behandeling van een vraagstuk te stimuleren.  

Het ‘voeren van dialoog’ in de vorm van overleg en informatie-uitwisseling blijkt uit de interviews een 

instrument dat veelvuldig terugkomt in de dagelijkse praktijk. Zo geeft respondent 4, accountmanager, 

aan bijna dagelijks contact te onderhouden met de beleidsdiensten. Dit komt tot uiting in periodieke 

overleggen over onderwerpen, maar ook veel ad-hoc contactmomenten. Volgens respondent 5, 

assetmanager, komen momenten van dialoog ook geregeld voor. Wanneer bepaalde onderwerpen 

beide afdelingen raken of er is een probleem dan zoekt men elkaar actief op via overleggen. Volgens 

deze respondent ontstaat dialoog vooral doordat werknemers vanuit de eigen ervaring en 

professionaliteit weten wanneer je elkaar moet betrekken.  

Ook in de relatie met derde partijen geeft respondent 1, strategisch beleidsadviseur, aan dat overleg 

is ingebouwd in de procesbehandeling waardoor afstemming eigenlijk voortdurend aanwezig is. Zo 

vindt overleg plaats tussen individuele medewerkers van beleid met mensen van afdeling Vastgoed, 

beleidsadviseurs communiceren met accountmanagers en er zijn periodieke hoofdenoverleggen. 

Indien men er op bepaalde punten niet uitkomt dan wordt de dialoog volgens de organisatiestructuur 

opgeschaald.  

 

Respondent 10, manager dispositie, geeft aan dat afstemmomenten in de vorm van dialoog veelal op 

‘ad-hoc basis’ tot stand komen. Het is dan ook moeilijk om daar een bepaalde structuur in te krijgen. 

Reden hiervoor is het verschil in visie en doelstellingen tussen de commerciële kant en de 

maatschappelijke kant van het vastgoed. Deze verschillen worden goed zichtbaar wanneer het gaat 

om de dispositie van maatschappelijk vastgoedobjecten. De afdeling Vastgoed voert in zo’n geval de 

harde lijn vanuit financiëel oogpunt en de beleidsdiensten zitten er voor de maatschappelijke 

beleidsdoelstellingen.  

 

Respondent 7, beleidsadviseur MO, geeft aan dat het tot voor kort niet vanzelfsprekend was dat zij 

door afdeling Vastgoed werd betrokken bij overleggen. Ondanks de rolscheiding in het proces, wil 

deze beleidsadviseur graag geïnformeerd en betrokken worden bij ontwikkelingen. Volgens deze 

respondent benodigt dit ook sturing vanuit het management door binnen opdrachten ook een 

bepaalde structuur in te bouwen dat tijdens een proces een aantal punten worden herkend waarin 

weer toenadering wordt gezocht met de beleidsdienst.  
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Gezamenlijke planning en uitvoering 

Binnen de gemeentelijke organisatie gaat men uit van een opdrachtgever-/opdrachtnemerrelatie. Ten 

aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed is sprake van een sterke rolverdeling tussen beide 

clusters. Een gezamenlijke aanpak tussen beleid en vastgoed vindt wel plaats bij vastgoedprojecten of 

projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Zo geeft respondent 11, beleidsadviseur MO, aan 

dat binnen een project beide afdelingen gezamenlijk aan bepaalde vastgoedopgaven werken. 

Hierdoor ontstaat een andere verhouding in de relatie tussen beide afdelingen die ervoor zorgt dat de 

samenwerking ook beter verloopt. Volgens deze respondent is deze manier van werken prettig, omdat 

in zo’n geval een beroep wordt gedaan op de kennis van beide partijen.  

De afstemming bij projecten vindt plaats binnen een projectgroep. Hierin zitten projectmedewerkers 

van beide afdelingen. Respondent 1, strategisch adviseur MO, is heel positief over deze werkwijze 

omdat inhoudelijk veel afstemming is. Een aantal vaste procedures die volgen uit de interne 

afsprakenbrief en de gemeentelijke standaard voor projectmatig werken geven hierbij sturing om 

gezamenlijk na te denken over de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

Gedeelde strategische planning 

Meerdere respondenten geven aan dat de wens aanwezig is om meer strategisch na te denken over 

de inzet van maatschappelijk vastgoed. Respondent 4, accountmanager, geeft aan dat de organisatie 

‘aan de vooravond’ staat om het vastgoedbeleid verder te ontwikkelen en daarmee ook meer 

aandacht te besteden aan strategische en lange-termijn vraagstukken. Op dit moment is hier volgens 

de respondent nog te weinig sturing op. De reden hiervoor is dat de Boompjeskade-affaire en een 

bezuinigingsslag een grote impact hebben gehad op het cluster Stadsontwikkeling, waardoor lange 

tijd te weinig capaciteit en prioriteit aanwezig was om dit als vraagstuk binnen de organisatie te 

behandelen. Volgens deze respondent zou dit wel een gezamenlijk gestuurd proces moeten worden, 

omdat je elkaar daarbij nodig gaat hebben. Het is wel noodzakelijk dat Vastgoed daarin een meer 

proactieve rol gaat aannemen. 

 

‘’Nog steeds vind ik dat de formatie aan de krappe kant is en dat mensen heel erg druk bezig zijn om 

de reguliere dingen in de lucht te houden. Als je andere dingen wilt doen moet je eerst investeren.’’ 

(Respondent 4, accountmanager, 2018).  

 

Respondent 12, teamleider afdeling Vastgoed, geeft aan dat het van belang is om een portefeuilleplan 

te maken dat gericht is op de toekomst. Hierin moet ingegaan worden op wat je als gemeente wilt 

doen met de huidige vastgoedportefeuille. Het is volgens deze respondent van belang dat de 

afwegingen die hierin gemaakt worden gezamenlijk tot stand komen vanuit beide disciplines. 

Respondent 13, beleidsadviseur MO, geeft aan dat zo’n slag vooral gemaakt moet worden met de 

beleidscollega’s, omdat Vastgoed toch vooral verantwoordelijk is voor het beheer.  

 

Volgens respondent 7, beleidsadviseur MO, zou een gedeelde planning ook omtrent de 

projectuitvoering kunnen helpen doordat verschillende afdelingen of teams dan wel iets gezamenlijk 

kunnen uitdragen en ergens naar toe kunnen werken. Dit komt ook overeen met de inzichten van 

Stead & Geerlings (2003) die aangeven dat een gehanteerd perspectief vanuit het sector-

verschrijdende belang helpt bij de integraliteit van beleid van verschillende sectoren. Dit zou de vorm 

kunnen aannemen van een gedeelde strategische planning die een brug slaat tussen de doelen van de 

beleidsafdeling en de afdeling Vastgoed.  
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Aantal toegepaste managementinstrumenten 

Inachtneming komt als instrument in redelijke mate terug in de praktijk van de gemeente Rotterdam. 

Ondanks dat men het eens is dat de beleidsafdelingen leidend zijn bij het maken van de beleidskeuzes 

en de afdeling Vastgoed vooral vraaggestuurd werkt, wordt in voldoende mate rekening gehouden 

met de uitgangspunten van de afdeling Vastgoed. Wanneer ook gebiedsontwikkeling bij bepaalde 

huisvestingsvraagstukken aanhaakt, wordt echter nog te weinig naar het ‘grotere plaatje gekeken’.  

Dit blijkt uit de ervaringen van beleidsadviseurs uit verschillende beleidsdomeinen.  

 

Over het algemeen is ‘het voeren van dialoog’ voor een meerderheid van de respondenten een 

vanzelfsprekendheid die frequent ontstaat bij processen. Dialoog komt zowel formeel als informeel 

tot stand tussen beide afdelingen. Vooral in de ‘dagelijkse afstemming’ zorgen vaste processen, maar 

ook professionaliteit, ervaring en goede onderlinge relaties voor frequent contact en mogelijkheid tot 

overleg. Wel geven meerdere respondenten aan dat sinds de transitie naar portefeuillegericht 

werken, nieuwe overlegstructuren weer opgestart dienen te worden. Dialoog blijkt uit de bevindingen 

een belangrijk instrument om de afstemming tussen beleid en vastgoed vorm te geven.  

 

Een gezamenlijke planning en uitvoering van de beleidsaanpak of projecten die hiermee samenhangen 

is volgens Wayenberg (2005) een instrument dat het management kan inzetten ten behoeve van een 

integrale beleidsvoering. De aanpak bij projecten binnen de organisatie toont kenmerken van dit 

instrument. Meerdere respondenten ervaren deze gezamenlijke aanpak positief. Bij projecten 

ontstaat een andere dynamiek doordat men gezamenlijk ergens naar toe aan het werken is. Door de 

standaard voor projectmatig werken zijn momenten van samenwerking en afstemming strakker in 

processen ingebouwd. Uit de interviews komt naar voren dat wel de behoefte aanwezig is om meer 

gezamenlijk na te denken over de strategische inzet van maatschappelijk vastgoed. Een gezamenlijk 

gestuurde nota zou hierbij kunnen helpen. Dat deze stap nog niet reeds is gemaakt, heeft te maken 

met de focus van de afdeling Vastgoed de afgelopen jaren, welke vooral gericht was op het op orde 

brengen van de eigen taakstelling.  

 

Wat betreft het aantal toegepaste managementinstrumenten, zijn inachtneming, dialoog en een 

gezamenlijke planning en uitvoering waar te nemen binnen de organisatie van de gemeente 

Rotterdam. Een gedeelde strategische planning wordt niet toegepast binnen de organisatie bij de inzet 

van maatschappelijk vastgoed.  
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6.2 Gemeente Dordrecht 

6.2.1 Organisatie-structurele factoren 

6.2.1.1 Mate van centralisatie 

Sinds 2007 heeft de gemeente Dordrecht al een centrale vastgoedafdeling, die in verschillende 

organisatievormen tot uiting is gekomen. Respondent 17, adviseur vastgoed, geeft aan dat het 

beheren van het vastgoed vanuit één portefeuille vooral vanuit de vastgoedbril een goede 

ontwikkeling is geweest, omdat in de organisatie nu meer controle is over het eigen vastgoed.  

Het samenspel met de beleidsdiensten is hierdoor ook gemakkelijker vindt deze respodent, omdat je 

gemakkelijker de vastgoedvariabelen inzichtelijk kan maken aan de beleidsdiensten en daardoor nog 

beter de beleidsdoelen hier tegen af kan zetten. Respondent 16, clustermanager publieks-

accommodaties, geeft aan dat Vastgoed ook echt als een centrale plek voor vastgoedvraagstukken 

wordt benaderd. In de huidige situatie kloppen medewerkers binnen de organisatie voor 

huisvestingsvraagstukken aan bij Vastgoed en worden zaken niet zelf geregeld en georganiseerd. Door 

de centrale positionering van Vastgoed biedt dit ook de kans om als centrale speler binnen de 

organisatie een gesprekspartner te zijn van andere afdelingen om de vraag naar ruimte uit de 

maatschappij te vertalen naar een vastgoedvraag of een advies.  

 

Ook onderwijshuisvesting is sinds 2018 ondergebracht bij het cluster Publieksaccommodaties. Met als 

doel om de rol van onderwijs te scheiden in een beleidsmatige rol en een vastgoedrol. Voor deze 

reorganisatie zat dit domein binnen een maatschappelijk gedreven sector. Volgens een 

beleidsmedewerker is het bestaan van deze scheiding vanuit financieel oogpunt wel een goede 

ontwikkeling. Echter ervaart deze respondent wel dat het in de situatie hiervoor een stuk eenvoudiger 

was om plannen ten behoeve van de inzet van maatschappelijk vastgoed voor het bereiken van 

beleidsdoelen er doorheen te krijgen. Na de rolscheiding staan maatschappelijk en financieel vaak 

tegenover elkaar, wat niet altijd bevorderlijk is. De ervaring van deze respondent is dat men dan toch 

vaker kiest voor de financiële analyse dan het maatschappelijk rendement dat niet altijd valt te 

kwantificeren. Ook is het door deze strikte rolverdeling lastiger geworden om gezamenlijk iets op te 

pakken.  

 

‘’Wij zaten bij OHV binnen MO en daar zijn die drempels gewoon een stuk lager en die schotten zijn er 

niet. Dan is het makkelijker om daar eerst die contacten te zoeken en dan pas echt de stap te maken 

naar Vastgoed.’’ (Respondent 14, beleidsmedewerker, 2018).  

 

Respondent 15, beleidsadviseur, ervaart niet dat de manier waarop de organisatie is ingericht echt 

van invloed is op de wijze waarop de aanpak tussen de desbetreffende beleidsdienst en de kant van 

het Vastgoed tot stand komt. Het zit meer in de mensen en niet zozeer in de structuur van een 

organisatie volgens deze respondent.  

 

De meerderheid van de respondenten is positief over het bestaan van een centrale positionering van 

de vastgoedtaken. Eenduidige sturing op het vastgoed is hierdoor mogelijk waardoor de organisatie 

meer in controle is geraakt over de eigen vastgoedportefeuille. Vastgoed wordt hierdoor ook meer als 

een serieuze discipline of sector benaderd in de organisatie, waardoor beleid en vastgoed beter op 

elkaar kunnen worden afgestemd. Een reden hiervoor is dat Vastgoed ook een sterkere positie aan de 

gesprekstafel heeft gekregen met andere afdelingen in de organisatie. Een respondent is minder 
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positief over de rolscheiding tussen beleid en vastgoed in het onderwijsdomein. Hieruit blijkt dat deze 

rolscheiding nog wel enige inspanning en tijd nodig heeft om de mogelijke negatieve gevolgen hiervan 

tegen te gaan.  

 

6.2.1.2 Structuurinstrumenten 

Respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, geeft aan dat bepaalde coördinerende 

rollen aanwezig zijn in de organisatie die binnen de afzonderlijke teams worden opgepakt door 

coördinatoren. De coördinerende inspanning ten aanzien van het bestaan van twee gecentraliseerde 

onderdelen vindt vooral plaats op het niveau van clustermanagement en als het gaat om opgaven op 

het niveau van portefeuilledirecteuren. Door de ontwikkelingen en transities die op dit moment 

spelen is die rol binnen team Vastgoed nog niet echt strak toebedeeld vanuit het cluster.  

De coördinerende rol aan de vastgoedkant gaat dan ook vooral over de bedrijfsvoeringskant van de 

organisatie van het vastgoed en minder op de relatie met de beleidskant. Volgens deze respondent is 

integraliteit tussen onderdelen juist belangrijk wanneer het gaat om het nadenken over vastgoed. De 

afstemming tussen de reguliere vastgoedtaken en de maatschappelijke doelen is nog vooral in 

ontwikkeling.  

 

‘’De coördinerende rol binnen onze organisatieplaatje leunt toch wel heel erg op die 

bedrijfsvoeringsrol. […] En veel minder van laat ik eens integraal nadenken over een willekeurig 

vraagstuk.’’ (Respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, 2018).  

 

Een beleidsmedewerker geeft aan dat men binnen de organisatie ook nog niet echt bewust is dat 

bepaalde coördinerende inspanningen noodzakelijk zijn. Coördinerende inspanningen ontstaan nu 

vooral vanuit de individuen zelf, waarbij het nodig is om actief richting de sectoren te gaan om 

informatie op te halen. Volgens deze respondent is het ook een kwestie van capaciteit creëren om 

bepaalde functies hiervoor in te richten.  

 

De rollen die coördinatoren op dit moment innemen in de organisatie zijn veelal inhoudelijk binnen 

het eigen team gericht. Ook blijkt dat bepaalde coördinerende inspanningen veelal uit de individuele 

werknemers zelf moet komen. Wel lijkt men op het managementniveau bezig om bepaalde rollen in 

de organisatie te ontwikkelen die een meer coördinerende functie kunnen gaan invullen. Het inrichten 

van dergelijke functies komt overeen met het instrument dat Wayenberg (2005) aangeeft dat 

samenhangt met de structuur van een overheidsorganisatie om meer coördinatie tussen sectoren te 

realiseren. De clustermanager geeft ook aan dat bepaalde rollen nodig zijn om coördinerende 

inspanningen tussen beide sectoren te faciliteren. Op basis van de gemeten situatie is het niet mogelijk 

om de relatie tussen structuurinstrumenten en een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet 

van maatschappelijk vastgoed vast te stellen. Wel ziet men in de organisatie bepaalde coördinerende 

rollen als een mogelijk instrument dat een belangrijke voorwaarde kan zijn om de integraliteit tussen 

beleid en vastgoed te bewaken.  
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6.2.2 Culturele factoren 

6.2.2.1 Organisatiecultuur 

Uit de interviews blijkt dat de organisatiecultuur in bepaalde mate een rol speelt bij de 

organisatorische behandeling van het vastgoedbeleid. Respondent 15, beleidsadviseur, ervaart wel 

een organisatiecultuur die kennisdeling en samenwerking stimuleert. Dit kenmerkt zich door snelle en 

laagdrempelige contacten en een bepaalde bereidheid om samen te werken en kennis met elkaar te 

delen. Een dergelijke cultuur zorgt volgens deze respondent ervoor dat organisatie-ontwikkelingen, 

zoals reorganisaties en transities, nauwelijks invloed hebben op de wijze waarop de aanpak tussen de 

beleidsafdeling en de vastgoedkant tot stand komt. Het zit daarmee meer in de mensen in plaats van 

de structuur van de organisatie in hoeverre men elkaar weet te vinden. Dit beeld komt overeen met 

de ervaringen van een adviseur binnen Vastgoed, die aangeeft dat gemakkelijk contact en elkaar 

betrekken bij lopende zaken kenmerkend is voor de relaties met de beleidskant. Hier zit ook een 

organisatieculturele factor in volgens deze respondent. Uit deze ervaringen blijkt een aspect van een 

bevorderende organisatiecultuur, namelijk mensen die het gemeenschappelijk belang van 

samenwerking inzien, aanwezig te zijn binnen de organisatie, zoals terugkomt in de inzichten van 

Stead & Meijers (2009). Wel is het kenmerkend voor de contacten dat deze veelal plaatsvinden op 

operationeel niveau, waar het gesprek wordt gevoerd over lopende processen rond beheersmatige 

vraagstukken. Het bewustzijn binnen de organisatie om gezamenlijk het gesprek te voeren over de 

afstemming van de vastgoedportefeuille op de maatschappelijke dienstverlening in termen van 

strategie en lange-termijn wordt niet ervaren.  

 

Respondent 14, beleidsmedewerker, ervaart dat nog te weinig samenwerking aanwezig is tussen de 

beleidsdiensten en Vastgoed. Vooral vanuit Vastgoed is het nog teveel gericht op het operationeel 

beheer en onderhoud en niet zozeer meedenken in beleidsontwikkelingen en toekomstvisie. Hier 

speelt volgens deze respondent ook de organisatiecultuur mee. Het vergt volgens deze respondent 

veel inspanning om vanuit de vastgoedrol betrokken te worden door de beleidsdiensten bij bepaalde 

keuzes en processen. Het is noodzakelijk om als Vastgoed actief richting de sectoren te gaan en daar 

je eigen positie te ‘rechtvaardigen’. 

 

‘’Er wordt ook niet gevoeld door de gemeente dat je het vastgoed echt nodig hebt bij het maken van 

belangrijke beslissingen. Ze werden altijd veelal er later bij betrokken. Dat is niet goed.’’ (Respondent 

14, beleidsmedewerker, 2018).  

 

Respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, vindt dat er sprake is van een negatief beeld 

over Vastgoed binnen de organisatie. Vastgoed wordt vaak als lastig ervaren wanneer zij wijzen op de 

beperkingen van een bepaald beleidsplan. Volgens deze respondent is het van belang dat men inziet 

dat Vastgoed ook onderdeel is van het proces om het integrale doel met vastgoedobjecten binnen de 

stad te bereiken.  

 

‘’Wij van Vastgoed zijn niet alleen maar huisbaas die iedere maand de huurpenningen komt ophalen, 

wij zijn ook onderdeel van dat integrale doel. Dat beeld is er soms wel.’’ (Respondent 16, 

clustermanager publieksaccommodaties, 2018).  

 

Uit de ervaringen van deze respondenten blijkt een algemene cultuur te bestaan waarin men het 

belang van samenwerking inziet. Enkele respondenten ervaren een organisatiecultuur die 
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bevorderend is voor samenwerken. Dit herkennen zij door gemakkelijke contacten en de bereidheid 

om samen te werken en kennis te delen. Wel vindt dit nog vooral op operationeel niveau plaats, 

waarbij de afstemming vooral gaat over de beheersmatige stand van zaken van bepaalde 

vastgoedobjecten. Uit de bevindingen blijkt dat binnen de organisatie nog onvoldoende wordt 

ingezien dat Vastgoed nodig is bij het maken van bepaalde afwegingen en keuzes. Bepaalde aspecten 

van de organisatiecultuur zoals traditioneel gedrag en verkeerde beeldvorming werken daarbij 

belemmerend in het samenspel. De huidige organisatiecultuur lijkt vooral toereikend genoeg om de 

alledaagse afstemming over lopende zaken te faciliteren tussen beide clusters.  

 

6.2.2.2 Variatie in afdelingscultuur 

Respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, erkent het bestaan van verschillen tussen 

de afdelingsculturen van beide afdelingen. De betrokkenheid van verschillende domeinen bij het 

vastgoedbeleid leidt volgens deze respondent ertoe dat bepaalde culturen die zich binnen de 

organisatie tot elkaar verhouden kunnen botsten. Zo is er de aanwezigheid van een duidelijk verschil 

in kernwaarden tussen het fysieke domein en het sociale domein, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in 

de communicatie. Binnen het sociale domein lijkt men vooral te denken in termen van beleidsplan of 

beleidsdoel en binnen het fysieke domein meer naar de technische en financiële mogelijkheden. 

Volgens deze respondent gaat het binnen deze disclipines om hele andere dingen waar betekenis aan 

wordt gegeven. Het ontbreken van een bepaalde ‘feeling’ voor elkaars domein leidt dan in 

communicatie wel eens tot moeilijkheden. Dit komt overeen met de inzichten van Dozy (2011) die de 

relatie legt tussen het ontbreken van een gelijksoortige organisatiecultuur en 

communicatieproblemen in de samenwerking.  

 

Een beleidsadviseur herkent juist een gedragen cultuur in de organisatie. Wel is het zo dat beide 

afdelingen eigen doelen en targets hebben die wezenlijk van elkaar verschillen. Een adviseur vastgoed 

geeft aan dat goede contacten kenmerkend zijn voor de relatie met de beleidsdiensten. Dit komt 

omdat binnen beide clusters ook het besef aanwezig is dat men elkaar nodig heeft als één organisatie. 

Hier lijkt de hiervoor besproken organisatiecultuur een rol bij te spelen. In paragraaf 6.4.2 zal dieper 

worden ingegaan op dit mogelijk interactie-effect.  

 

De respondenten die ook frequent contact hebben over vastgoedobjecten binnen het desbetreffende 

beleidsdomein geven beiden aan dat zij vooral een gedragen cultuur merken tussen beide afdelingen. 

Vanzelfsprekend is in deze relatie sprake van verschillende rollen en doelen, maar dit komt niet tot 

uiting in verschillende afdelingsculturen. Een andere respondent merkt wel het bestaan van sterke 

afdelingsculturen, wat zeker in de communicatie wel eens tot onbegrip en verkeerde beeldvorming 

leidt. Uit deze waarnemingen valt niet te concluderen dat hierdoor ook echt problemen ontstaan bij 

het coördineren en integreren van organisatorische processen bij de inzet van maatschappelijk 

vastgoed.  
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6.2.3 Managementinstrumenten 

Inachtneming 

Volgens respondent 15, beleidsadviseur, wordt, ondanks dat beide afdelingen vaak op andere 

momenten in het proces aan zet zijn, in voldoende mate rekening gehouden met elkaars 

uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer men vanuit Vastgoed een afspraak maakt met 

een instelling over een vervangingsinvestering, dat zij consequent aan de beleidsafdeling Cultuur laten 

weten of dit gewenst is in het kader van de beleidsdoelen. Vanuit bepaalde vastgoedvariabelen wordt 

dan gekeken of deze passen in de cultuurvisie van de beleidsafdeling. Dit komt volgens Wayenberg 

(2005) overeen met een belangrijke voorwaarde voor integrale beleidsvoering, namelijk dat 

beleidsvoerder omtrent één aspect van het vraagstuk rekening houden met het beleid van de andere 

eenheid. Ook heeft de gemeente het proces zo ingericht dat de vraag voor huisvesting vanuit de 

maatschappij rechtstreeks binnenkomt bij Vastgoed. Hierdoor kan Vastgoed zelf kijken wat de 

mogelijkheden zijn binnen de vastgoedportefeuille en worden de beleidsafdelingen daar weer 

vervolgens bij betrokken. Volgens respondent 17, adviseur vastgoed, worden afdelingen hierdoor niet 

verrast. Hieruit lijkt het ook dat het management, processen heeft ingericht vanuit ideeën over 

gezamenlijk werken en het voorkomen van inconsistenties.  

 

De clustermanager geeft aan dat vastgoed een vaste gesprekspartner moet zijn als het gaat om het 

vertalen van ruimtevraag naar een vastgoedvraag of om een adviserende rol hierbij te hebben. 

Volgens deze respondent wordt Vastgoed echter lang niet altijd betrokken bij het maken van 

afwegingen. Vaak komt een programma van eisen vanuit de beleidsafdelingen binnen, waardoor 

Vastgoed vaak reactief moet handelen. Volgens deze respondent is het traditioneel zo gegroeid dat 

Vastgoed in de beginfase van een beleidskeuze onvoldoende een adviesrol kan aannemen. 

Respondent 17, adviseur vastgoed, geeft aan dat dit voornamelijk komt doordat de beleidsdiensten 

heel gericht naar de vraag van de maatschappelijke partij kijken in plaats van dat de huisvestingsvraag 

objectief te formuleren aan Vastgoed. Hierdoor is men binnen de organisatie vaak zoekende hoe men 

beleid en vastgoed het beste met elkaar kan afstemmen.  

 

De Vastgoednota 2016-2018 is een document dat bedoeld is om de gemeentelijke doelstellingen met 

betrekking tot het vastgoed vast te leggen. De nota kan dan ook gezien worden als een aantal 

richtlijnen die van toepassing zijn op de interne behandeling van het gemeentelijk vastgoedbeleid. 

Echter wordt door respondent 14, beleidsmedewerker, aangegeven dat men vanuit de 

maatschappelijke kant de uitgangspunten uit deze nota niet inachtnemen bij het maken van keuzes. 

Volgens deze respondent komt dit mede omdat de Vastgoednota te weinig in samenspraak is gegaan 

met andere sectoren binnen de organisatie.  

 

‘’Vastgoednota is destijds ook puur opgesteld door het Vastgoedbedrijf. Te weinig in samenspraak met 

andere sectoren. Dus hij wordt ook niet echt gedragen en gekend door een hoop mensen in de 

organisatie.’’ (Respondent 14, beleidsmedewerker, 2018). 

 

Dialoog 

Overleg tussen beide sectoren vindt volgens respondenten regelmatig plaats. Een adviseur vastgoed 

geeft aan dat de contacten met de beleidsafdelingen goed zijn, waardoor overleg ook regelmatig 

plaatsvindt. Deze respondent geeft aan dat de beleidsafdelingen dichtbij in het pand zitten, waardoor 

dagelijks over lopende zaken wordt gesproken. Volgens deze respondent is overleg ook een effectief 
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instrument om middels bepaalde vragen ervoor te zorgen dat het aanbod goed kan worden afgestemd 

op de vragen uit de maatschappij. Respondent 15, beleidsadviseur, geeft aan dat er over het algemeen 

geen regulier afstemmingsoverleg is. Veel contact komt namelijk tot stand wanneer iets speelt. Wel is 

het zo dat incidenteel wel eens wordt gekozen om regulier een overleg te houden wanneer rond 

bepaalde vraagstukken de periode van samenwerking langduriger is.  

Volgens respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, vindt regulier overleg wel plaats op 

clustermanagementniveau. Hierbij wordt aangegeven dat het de wens is om een bepaalde structuur 

te zoeken zodat ook clustermanagers en portefeuilledirecteuren in staat worden gesteld om een 

‘integrale bril’ bij het nadenken over vastgoed kunnen hanteren. Het doel hiervan is ook om 

afstemming te krijgen tussen maatschappelijke doelen en de reguliere vastgoedtaken. Ook bij de 

actualisatie van de vastgoednota wordt door respondent 17, adviseur vastgoed, uitgesproken dat het 

belangrijk is om de dialoog met de beleidskant aan te gaan en dat ook structureel vorm te gaan geven.  

 

Gezamenlijke planning en uitvoering 

Uit de ervaringen van respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, ontstaat een 

gezamenlijke aanpak nog in onvoldoende mate. Vastgoed komt vaak in de uitvoeringsfase aan bod, 

maar het is volgens deze respondent beter als ook vraagstukken in de planningsfase gezamenlijk 

worden opgepakt. Dit moet volgens deze respondent tot uiting komen door een bepaalde 

basisafspraak te maken, dat wanneer een vraag naar een ruimte op tafel komt deze alleen gesteld 

mag worden als iemand van Vastgoed daarbij aangesloten is. Zo kan vanuit de kennis en kunde over 

het vastgoed inbreng worden geleverd, die volgens deze respondent in een vroegtijdig stadium van 

een project kan helpen.  

 

Respondent 14, beleidsmedewerker, vindt dat nog te veel strikt binnen de scheiding van rollen wordt 

gekeken. Het is volgens deze respondent noodzakelijk om breder met meerdere disciplines te kijken 

naar de functies van het vastgoed. Dit wordt ook aangekaart bij mensen die met een project bezig zijn. 

Respondent 15, beleidsadviseur, bevestgid dat de aanwezigheid van een gezamenlijke aanpak tussen 

beide clusters beperkt is. Dit heeft vooral te maken met de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden.  

 

Gedeelde strategische planning 

In paragraaf 5.2 is ingegaan op de aanwezigheid van de Vastgoednota en de mogelijkheid die het heeft 

om in termen van Perri (2004) te dienen als beleidskader waarin bruggen worden geslagen tussen 

verschillende beleidsstrategieën. Uit eerdere bevindingen blijkt dat de Vastgoednota van de 

gemeente Dordrecht deze potentie niet waarmaakt. Door meerdere respondenten wordt wel 

uitgesproken dat een meer strategische blik op het vastgoed noodzakelijk is. Respondent 14, 

beleidsmedewerker, geeft aan dat de organisatie veelal operationeel gericht is de beheersmatige taak 

en minder op het beleidsmatig denken en de verbinding zoeken met andere disciplines. Respondent 

17, strategisch adviseur Vastgoed, bevestigt dit door aan te geven dat men binnen de afdeling niet 

alleen bezig wil zijn met de beheersmatige taken en de ‘waan van de dag’.  

 

‘’Waar we naartoe moeten is toch wel meer dat je strategisch gaat kijken en op de lange termijn van 

hoe kijkt men naar de dienstverlening en hoe gaan we daar dan het beheer en het vastgoed op 

afstemmen.’’ (Respondent 17, adviseur vastgoed, 2018).  
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Het is volgens deze respondent noodzakelijk dat meer inzicht komt in bepaalde trends en 

ontwikkelingen zodat de vastgoedportefeuille hier ook op kan worden afgestemd. Uit de interviews 

blijkt het voor de hand te liggen dat de beleidsafdelingen meer kijken naar wat zijn de trends en 

ontwikkelingen in het beleidsdomein en welke doelgroepen hierbij betrokken zijn.  

 

Uit de interviews met een adviseur vastgoed en de clustermanager publieksaccommodaties blijkt dat 

team Vastgoed is begonnen met een analyse van de Vastgoednota om een gewenste actualisatie toe 

te brengen aan het document. Volgens respondent 16, clustermanager publieksaccommodaties, is dit 

noodzakelijk omdat de nota onvoldoende aansluit op de wensen uit de organisatie en de samenleving. 

De Vastgoednota is vooral een technisch intern document, maar het is de bedoeling dat deze meer 

van beheer naar maatschappelijk rendement wordt herschreven. Het is volgens deze respondent van 

belang dat de nota in samenwerking met andere diensten wordt opgesteld, omdat dit ook het 

samenspel tussen beleid en vastgoed gemakkelijker gaat maken.  

 

Aantal toegepaste managementinstrumenten 

Vooral inachtneming en dialoog komen tot bepaalde mate terug in de praktijk van de gemeente 

Dordrecht. Respondenten ervaren de aanwezigheid van inachtneming van elkaars (beleids)doelen en 

uitgangspunten door beide afdelingen in wisselende mate. Vanuit afdeling Vastgoed wordt met 

behulp van vaste procedures consequent naar de beleidsdiensten teruggekoppelt over de 

wenselijkheid van bepaalde keuzes en afspraken met het vastgoed in het kader van beleidsdoelen. 

Andersom blijkt dat de beleidsafdelingen de afdeling Vastgoed of de uitgangspunten uit de 

Vastgoednota nog te weinig betrekken bij het maken van eigen beleidskeuzes.  

 

Dialoog blijkt een effectief instrument om beleidsafstemming te faciliteren. Vooral informeel contact 

ontstaat bij de bespreking van de dagelijkse praktijk. Voor de meer strategische vraagstukken en de 

beleidsontwikkelingskant dient nog een bepaalde overlegstructuur te worden vormgegeven. Dit heeft 

ook te maken dat de organisatie van de vastgoedtaken op het moment van meten nog in ontwikkeling 

is. Doordat dialoog nog vooral plaatsvindt op operationeel niveau lijkt dit instrument een geringe 

impact te hebben op het voeren van integraal beleid.  

 

Het instrument van gezamenlijke planning en uitvoering komt in beperkte mate tot stand. Door de 

aanwezigheid van gescheiden rollen en verantwoordelijkheden bij de inzet van vastgoed zijn beide 

sectoren vooral afzonderlijk in het proces aan zet. Wel wordt aangegeven dat het beter zou zijn voor 

de integraliteit om meer samen aan zet te zijn. Een basisregel aanbrengen en bij bepaalde projecten 

breder met meerdere disciplines kijken zijn hiervoor enkele aangegeven instrumenten. Door het 

gebrek aan empirische data omtrent deze factor is het niet mogelijk om in de gemeten situatie de 

invloed hiervan vast te stellen. Dit geldt eveneens voor de ‘gedeelde strategische planning’, waar 

binnen de organisatie geen gebruik van wordt gemaakt. De huidige vastgoednota wordt in 

onvoldoende mate gedragen binnen de organisatieen is daarom geen serieus handvat voor 

maatschappelijk gedreven sectoren. Wel kunnen bepaalde behoeften binnen de organisatie gelinkt 

worden aan aspecten waar een gedeelde stragetische planning, zoals wordt aangegeven door 

Wayenberg (2005) en Perri (2004), aan zou kunnen voldoen.  
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6.3 Gemeente Zwijndrecht 

6.3.1 Organisatie-structurele factoren 

6.3.1.1 Mate van centralisatie 

De vastgoedtaken binnen de gemeente Zwijndrecht zijn centraal gepositioneerd bij de afdeling 

Realisatie en in het bijzonder bij team Vastgoed, Accommodaties en Begraafplaatsen. Respondent 3, 

beleidsadviseur MO, geeft aan dat het hanteren van een centrale vastgoedpositionering een 

vooruitgang is ten opzichte van de voorgaande situatie, waarin het vastgoedmanagement nog 

decentraal was ondergebracht bij de beleidsdiensten.  

 

‘’Een tijdje terug liepen sommige dingen nog wel door elkaar, maar tegenwoordig is het wel een beetje 

een zuivere scheiding. […] Dat is nu beter geregeld.’’ (Respondent 3, beleidsadviseur MO, 2018).  

 

De rolscheiding die is ontstaan naar aanleiding van het centraal organiseren heeft volgens meerdere 

respondenten geleid tot een professionaliseringsslag binnen het vastgoedmanagement.  

De vastgoedtaken zijn niet langer iets wat de beleidsafdelingen ‘erbij’ hoeven te doen. MO kan zich 

daarbij primair op de maatschappelijke doelen richten en team Vastgoed neemt het vastgoeddeel op 

zich. Volgens respondent 2, teamleider Vastgoed, is een match tussen beleid en vastgoed hierdoor 

beter mogelijk. 

Het bestaan van twee centrale afdelingen en daardoor gescheiden rollen leidt in de relatie met 

externe maatschappelijke partijen echter af en toe tot knelpunten in de samenwerking. In zo’n relatie 

vertegenwoordigen beide afdelingen een andere rol. De gesprekken met externe partijen worden 

door beide afdelingen vaak apart gevoerd. Vervolgens is ook weer een apart overleg tussen team 

Vastgoed en MO. Hierdoor bestaat volgens respondent 8, beleidsadviseur MO, en respondent 6, 

adviseur team Vastgoed, nog wel eens het gevoel dat men langs elkaar heen werkt. 

 

Verschillende respondenten geven ter relativering aan dat de invloed van de organisatiestructuur 

wordt afgezwakt door de schaal van de gemeente Zwijndrecht. Doordat het centraal is georganiseerd 

is het wel zo dat de afdelingen vooral bij elkaar geclusterd zitten. Echter geven meerdere 

respondenten aan dat men elkaar gemakkelijk weet te vinden en dat contacten gemakkelijk zijn te 

leggen. Doordat de organisatiestructuur een minder grote rol speelt binnen de gemeente Zwijndrecht 

blijft deze manier van organiseren volgens respondent 3 dan ook functioneel op de schaal van een 

gemeente zoals Zwijndrecht.  

 

‘’Op dit soort punten, zoals samenwerking en afstemming, dan werkt het wel prettig. Dat is bij een 

grotere gemeente vaak wel anders ingericht: veel grotere afdelingen en veel meer vastgoed. Ja, dan 

heb je daar waarschijnlijk ook een andere organisatievorm voor nodig.’’ (Respondent 3, 

beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Over het algemeen wordt het hebben van een centrale positionering van de vastgoedtaken in de 

organisatie als een positieve ontwikkeling ervaren door de respondenten. Sinds deze taken zijn 

geconcentreerd wordt het inzetten van vastgoedobjecten professioneler benaderd, waardoor ook een 

betere afstemming ontstaat tussen het vastgoed en het beleid. In de relatie met externe partijen, waar 

beide afdelingen een verschillende rol innemen, wordt nog wel eens langs elkaar heen gewerkt. Een 

negatieve invloed van deze wijze van organiseren op de mate waarin een integrale beleidsvoering ten 



56 
 

aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed kan plaatsvinden, wordt door de bevindingen niet 

dermate bevestigd. De mogelijke negatieve gevolgen van gescheiden afdelingen lijkt niet tot uiting te 

komen vanwege de schaal van de organisatie. Doordat men elkaar gemakkelijk weet te vinden in de 

organisatie heeft de structuur van de organisatie een minder grote invloed.  

De grootte van de organisatie is als factor niet meegenomen in het conceptueel model. Op deze 

mogelijke invloed wordt later nog gereflecteerd.  

 

6.3.1.2 Structuurinstrumenten 

In de organisatiestructuur van de gemeente Zwijndrecht is niet in het bijzonder een coördinerende 

functie of cel opgenomen die specifiek de taak heeft om integratie van de beleids- en uitvoerende 

activiteiten tussen de afdeling Vastgoed en MO te stimuleren. Toch blijkt uit de interviews dat een 

dergelijke coördinerende rol wel binnen de organisatie wordt opgepakt, namelijk door de teamleider 

van team Vastgoed. De teamleider geeft zelf aan dat hij ook wel de persoon is die ervoor moet zorgen 

dat de verbinding aanwezig is met de beleidsafdelingen. Bij de ontwikkeling van de nota ‘Beleidslijnen 

gemeentelijk vastgoed’ heeft de teamleider bijvoorbeeld actief de mensen binnen MO hierbij 

betrokken. In de beginfase heeft de teamleider veel mensen gesproken om verbeteringen omtrent de 

inzet van vastgoed ook gezamenlijk op te pakken. Ook als zich vanuit een van de afdelingen vragen 

voordoen dan is het de teamleider die het contact legt met de juiste mensen om vraagstukken 

gezamenlijk op te lossen.  

 

‘’Zo’n gezamenlijke aanpak komt steeds vaker voor. Het is ook mijn taak een beetje om die lijn te 

leggen.’’ (Respondent 2, teamleider Vastgoed, 2018).  

 

Meerdere respondenten geven aan dat de teamleider een belangrijke functie heeft in de 

samenwerking tussen beide afdelingen. Zo wordt de teamleider een ‘spreekbuis’ voor team Vastgoed 

richting de afdeling MO genoemd. Ook wordt opgemerkt dat door de inspanningen van de teamleider 

de afgelopen twee jaar een betere balans is ontstaan tussen maatschappelijk rendement en financiëel 

rendement in de keuzes die gemaakt worden door de beleidsafdelingen. Alle respondenten die vanuit 

MO betrokken zijn bij de inzet van vastgoed geven ook aan dat de teamleider zorgt voor een prettige 

samenwerking en goede contacten met team Vastgoed.  

 

‘’Wat dat betreft is de teamleider ook heel toegankelijk. Die heeft daarin ook wel een belangrijke 

functie, dat je daardoor gemakkelijk kan afstemmen.’’ (Respondent 8, beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Volgens respondent 2, teamleider Vastgoed, is de functie van teamleider wel meer inhoudelijk 

geworden sinds het team is uitgebreid, waardoor minder tijd en energie gestoken kan worden in de 

coördinerende rol. Respondent 2 geeft zelf aan dat het goed zou zijn om daar specifiek iemand voor 

in het team bij te hebben, omdat binnen team Vastgoed ook mensen zitten met technische en 

administratieve functies die vooral met het vastgoed bezig zijn en zelf niet zozeer de link leggen met 

het beleid of de afdeling MO.  

 

Volgens respondent 3, beleidsadviseur MO, houden afdelingshoofden en teamleiders binnen MO niet 

specifiek toezicht op het samenspel tussen de beleidsafdelingen en team Vastgoed. Het proces van 

coördinatie en afstemming tussen afdelingshoofden en teamleiders zit vooral in de voorfase bij het 

vaststellen van de beleidslijnen in de vastgoednota. Zodra deze is vastgesteld, is het gewoon een 
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kwestie van uitvoeren. De bestaande kaders, zoals de vastgoednota, accommodatiebeleid en 

afsprakenkaders met huurders geven volgens deze respondent voldoende sturing om dat gezamenlijk 

op te pakken.  

 

Vanuit de theorie is verwacht dat het toepassen van structuurinstrumenten ervoor zorgt dat de 

organisatie beter in staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed. Binnen de organisatiestructuur zijn dergelijke structuurinstrumenten niet 

specifiek aangebracht. In de praktijk blijkt wel dat de teamleider vooral een coördinerende rol heeft 

die overeenkomt met de coördinerende functie van Wayenberg (2005). De teamleider vervult deze 

coördinerende rol door een brugfunctie vanuit het team Vastgoed naar de beleidsafdelingen te 

vertegenwoordigen en het samenspel tussen de beleidsafdeling en team Vastgoed te stimuleren. Een 

gezamenlijke aanpak komt door de inspanningen van de teamleider dan ook steeds vaker voor. De 

aanwezigheid van deze coördinerende functie lijkt dan ook in de gemeente Zwijndrecht een positieve 

invloed te hebben op de mate waarin integrale beleidsvoering kan plaatsvinden.  

6.3.2 Culturele factoren 

6.3.2.1 Organisatiecultuur 

De meeste respondenten geven aan dat binnen de organisatie een organisatiecultuur van 

samenwerken aanwezig is. Over het algemeen herkennen zij dit aan het gemakkelijk kunnen leggen 

van contacten. Respondent 3, beleidsadviseur MO, geeft aan dat vanuit beide afdelingen de 

bereidheid ook aanwezig is om met elkaars uitgangspunten en doelstellingen mee te denken.  

Volgens respondent 2, teamleider Vastgoed, zit de verklaring van een effectieve samenwerking tussen 

de beleidsafdeling en team Vastgoed vooral in de mensen. Ook hier wordt weer opgemerkt dat de 

schaal van de gemeente Zwijndrecht daarbij een rol speelt. Afspraken rond de samenwerking tussen 

beide afdelingen hoeven daardoor ook niet zo formeel vastgelegd te worden volgens deze 

respondent.  

 

‘’Je kent hier iedereen. Dus je weet ook precies waar je moet zijn. […] dan hoeft het ook niet allemaal 

zo formeel vastgelegd te worden. In een grote gemeente zou dat allemaal niet zo werken.’’ 

(Respondent 2, teamleider Vastgoed, 2018).  

 

Een gezamenlijke aanpak komt volgens respondent 2 ook steeds meer voor. Via overleggen wordt 

steeds vaker de toenadering tot elkaar gezocht en wordt vanuit beide afdelingen gekeken waar ze 

elkaar kunnen versterken en helpen. Deze respondent merkt ook dat ‘win-win’ situaties ontstaan, 

wanneer in een gezamenlijke aanpak een advies wordt gebundeld. Hieruit blijkt ook dat een bepaalde 

focus op gedeelde resultaten aanwezig is, zoals Ling (2002) ook aangeeft als een aspect van een 

organisatiecultuur die bevorderend is voor samenwerking in een organisatie.  

 

Volgens respondent 2 is een cultuur die samenwerken, stimuleert in zijn team wel minder aanwezig 

vanwege het verschil in niveau waarop zij acteren. In team Vastgoed zitten ook hele beheersmatige 

vastgoedfuncties die echt op het onderhoud zitten en veel minder te maken hebben met de mensen 

uit de organisatie. Echter wordt aangegeven dat dit niet noodzakelijk een negatieve invloed heeft op 

de samenwerking bij de inzet van vastgoed, omdat een cultuur van samenwerken wel aanwezig is bij 

de mensen die wel meer te maken hebben met de beleidsafdelingen.  
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Andere respondenten geven aan dat het ook per persoon in de organisatie verschilt. Zo geeft 

respondent 8, beleidsadviseur MO, aan dat het vooral persoonsgebonden is en dat de achtergrond 

van mensen hier ook een rol bij speelt. Het helpt in de samenwerkingsrelatie volgens deze respondent 

als je ook op een andere afdeling hebt gezeten en dat je ook weet hoe de andere kant werkt.  

 

Aan de andere kant wordt ook nog kritisch naar de samenwerking tussen beide afdelingen gekeken. 

Zo ervaart respondent 6, adviseur team Vastgoed, het bestaan van ‘eilandjes’, waar niet altijd even 

goed met elkaar wordt samengewerkt, ondanks dat hier binnen de organisatie wel meer nadruk op 

wordt gelegd. Dit is voor deze respondent ook de voornaamste factor dat MO en team Vastgoed elkaar 

nog te weinig vinden en dat ook de belangen die team Vastgoed heeft minder naar voren komen in 

de beleidskeuzes. Respondent 9, beleidsadviseur MO, geeft ook aan dat zo’n gezamenlijke aanpak nog 

wel vaker mag voorkomen. Volgens deze respondent denkt men nog te vaak vanuit de eigen discipline. 

De oorzaak hiervoor ligt volgens deze respondent echter meer in het ontbreken van bepaalde kaders 

waarin de koppeling tussen beleid en vastgoed al wordt gemaakt dan in de organisatiecultuur.  

 

‘’De gezamenlijke relatie is goed hoor, maar het is wel dat dat gezamenlijk erover nadenken misschien 

wel meer zou moeten gebeuren. Het blijkt dus niet zo nijpend dat het al gebeurd.’’ (Respondent 9, 

beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Vanuit de theorie is de verwachting opgesteld dat een organisatiecultuur die samenwerken, bevordert 

positief doorwerkt op een integrale beleidsvoering bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. Over 

het algemeen zijn de respondenten het erover eens dat valt te spreken over een organisatiecultuur 

die samenwerking bevordert. Men weet elkaar gemakkelijk te vinden waardoor een gezamenlijke 

aanpak ook geregeld voorkomt. Uit sommige voorbeelden blijkt ook dat in de organisatie hier de 

laatste jaren meer op wordt ingezet. Het lijkt dus dat de aanwezige organisatiecultuur bevorderend 

kan werken voor een meer integrale beleidsvoering. Toch ervaren enkele respondenten dat niet altijd 

het belang van samenwerken wordt ingezien. De invloed van deze factor lijkt dus wel positief te zijn, 

maar blijkt in sommige situaties niet voldoende om een integrale beleidsvoering tussen MO en team 

Vastgoed te bewerkstelligen.  

 

6.3.2.2 Variatie in afdelingscultuur 

De aanwezigheid van verschillen tussen de afdelingsculturen wordt door de respondenten wisselend 

ervaren. Zo geeft respondent 3 aan dat hier geen sprake van is of dat het verschil in ieder geval 

meevalt. Ook hier zorgt de schaal van de gemeente Zwijndrecht volgens deze respondent ervoor dat 

dit uiteindelijk geen negatieve invloed heeft op het samenspel tussen MO en team Vastgoed. Uit de 

interviews is een enkele keer naar voren gekomen dat het echt nodig is geweest om een aspect van 

cultuur, namelijk de gesproken ‘taal’ in de communicatie, op elkaar af te stemmen. Respondent 2, 

teamleider Vastgoed, ervaarde in het begin van het ontstaan van team Vastgoed nog wel eens 

problemen in de communicatie met de beleidsafdelingen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting door een 

verschil in definities hoe gesproken werd over het vastgoed en de functies. Dat is er volgens deze 

respondent tegenwoordig wel uit, omdat de twee afdelingen ook door de tijd heen steeds meer 

gezamenlijk zijn gaan optrekken. Dit komt overeen met de inzichten van Dozy (2011) over het belang 

van een gelijksoortige cultuur in een samenwerkinggsrelatie.  
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Enkele respondenten relateren de verschillen tussen afdelingscultuur met ervaren verschillen in 

denkwijze. Zo geeft respondent 2 aan dat de de beleidsafdeling meer in beleidsstukken denkt en dat 

team Vastgoed typisch een uitvoeringsafdeling is waar eerst iets concreets moet gebeuren. Deze 

respondent merkt dan ook een verschil in mentaliteit op wat weer wordt bevestigd door respondent 

6. Volgens deze respondent is het gebruikelijk dat men vanuit MO minder de mensen uit de praktijk, 

in dit geval mensen met een vastgoedfunctie betrekt bij het maken van keuzes en afspraken. 

Respondent 6, adviseur team Vastgoed, lijkt hierbij vooral een verklaring te zien in het verschil in 

opleiding en achtergrond. Team Vastgoed is een samengesteld team waarin verschillende 

functiegroepen actief zijn. Bij MO zitten vooral mensen met een universitaire- of hbo-opleiding binnen 

het domein van beleid.  

 

‘’Nou, ja ik denk wel dat wij daar meer moeite mee hebben. Zij schrijven beleid en wij zijn toch meer 

de uitvoerders ervan. Dan merk je toch dat je een andere achtergrond hebt.’’ (Respondent 6, adviseur 

team Vastgoed, 2018).  

 

Respondenten 8 en 9, beide beleidsadviseurs binnen MO, zien de verklaring niet zozeer in het bestaan 

van verschillen tussen afdelingsculturen, maar meer in de aanwezigheid van verschillende belangen. 

Volgens respondent 8 zal de relatie tussen beleid en vastgoed altijd lastig blijven, omdat je te maken 

hebt met verschillende uitgangspunten die elkaar kunnen bijten. Respondent 9 geeft ook aan dat je 

lang niet altijd op één lijn zit, maar dat je daar vaak wel gewoon uitkomt. De rol van verschillende 

afdelingsculturen merkt deze respondent niet zozeer. Echter geeft deze respondent wel aan te merken 

dat de afdelingen vooral denken vanuit de eigen disclipines. Dit lijkt dan ook het integrale 

gemeentebelang bij de inzet van vastgoed onder druk te zetten in de relatie tussen beide afdelingen. 

Dit komt wel overeen met de inzichten van Smits (2017), die aangeeft dat specialisatie in de 

organisatie leidt tot versnippering in het denken en handelen tussen betrokken eenheden bij de inzet 

van vastgoed.  

 

Over het algemeen komen uit de interviews wel voorbeelden naar voren over verschillen tussen de 

afdelingen en de mensen die daarin actief zijn. Vooral vanuit de kant van team Vastgoed worden wel 

verschillen in denkwijze en mentaliteit ervaren tussen beide afdelingen. Een verschil in 

opleidingsniveau of het hebben van een maatschappelijke of financiële achtergrond zou hierbij 

mogelijk een rol kunnen spelen. Ook wordt opgemerkt dat beide afdelingen veelal werken vanuit 

eigen doeleinden en belangen. Dit lijkt echter niet zozeer te zijn ontstaan vanuit bepaalde aanwezige 

afdelingsculturen in de organisatie, maar meer vanuit het hebben van een verschillende taakstelling. 

Ook hier zou de schaal van de gemeente Zwijndrecht een rol kunnen spelen volgens de respondenten. 

Door deze schaal hebben afdelingen binnen de gemeente Zwijndrecht minder snel een dominante 

eigen cultuur en is er in de basis sprake van een gezamenlijke gedragen cultuur.  

6.3.3 Managementinstrumenten 

Inachtneming 

In 2016 is door team Vastgoed een nota opgesteld met een aantal uitgangspunten over het 

gemeentelijk vastgoed. Tijdens de interviews is de vraag gesteld of door de respondenten wordt 

ervaren of de beleidsafdelingen in de beleidskeuzes die zij maken ook rekening houden met de 

beleidslijnen van team Vastgoed. Uit de interviews komt sterk naar voren dat dit nog te weinig 

gebeurt. Zo wordt door respondent 6, adviseur team Vastgoed, aangegeven dat vanuit MO alleen naar 
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de maatschappelijke activiteit wordt gekeken en dat het daarmee stopt. Hierdoor stuit men vanuit 

team Vastgoed nog vaak op gemaakte besluiten en afspraken waarbij te weinig is gedacht aan het 

financiële plaatje, zoals de inkomsten en uitgaven.  

 

‘’Als ze ons daar eerder bij zouden betrekken dan kan je veel fouten voorkomen als het daadwerkelijk 

uitgevoerd moet worden’’ (Respondent 6, adviseur team Vastgoed, 2018).  

 

Ook respondent 9, beleidsadviseur MO, merkt op dat een beleidsambtenaar binnen MO nauwelijks in 

termen van financieel rendement of efficiëntie denkt en dus ook niet in de beleidslijnen van vastgoed. 

De beleidskeuzes die MO maakt met betrekking tot de functies hebben uiteindelijk consequenties 

voor het vastgoed. Volgens deze respondent ligt dit ook aan het ontbreken van een bewustzijn binnen 

de beleidsafdeling wat de daadwerkelijke kosten nu bedragen. De respondenten zijn het erover eens 

dat de beleidsafdelingen de leidende rol moet hebben in het opstellen van beleidskeuzes en -kaders. 

Om ervoor te zorgen dat men binnen de organisatie wel meer de inzet van vastgoed gaat benaderen 

vanuit een gedeeld uitgangspunt is rekening met elkaars uitgangspunten en prioriteiten wel van 

belang. Als een keuze wordt gemaakt of een vastgoedobject wordt ingevuld is het volgens respondent 

6, adviseur team Vastgoed, belangrijk om ook rekening te houden met de punten waar team Vastgoed 

tegenaan loopt. Volgens deze respondent wordt team Vastgoed nog te vaak onvoldoende 

geïnformeerd of betrokken. Dit heeft tot gevolg dat team Vastgoed vaak reactief moet handelen. Ook 

vanuit de beleidskant wordt door een respondent opgemerkt dat het van belang is om wel rekening 

te houden met de uitgangspunten van team Vastgoed.  

 

‘’Ontkomen er niet aan om dan niet die lijn van Vastgoed mee te nemen. Volgens mij hebben wij het 

nieuwe vastgoedbeleid nog niet daadwerkelijk toegepast denk ik.’’ (Respondent 8, beleidsadviseur 

MO, 2018).  

 

Dialoog 

Alle respondenten zijn erover eens dat dialoog een belangrijke factor is om ervoor te zorgen dat beide 

afdelingen een gezamenlijke inzet van maatschappelijk vastgoed kunnen realiseren. Zo geeft 

respondent 2, teamleider Vastgoed, aan dat een versterkende aanpak kan ontstaan wanneer op 

beleidsthema’s met elkaar in overleg wordt getreden. Tijdens deze overleggen worden de belangrijke 

thema’s en ontwikkelingen binnen MO qua beleid gepresenteerd. Vervolgens wordt het gesprek 

gevoerd om hierbij ook de koppeling te maken met het vastgoed. Hieruit blijkt dat met dialoog als 

instrument een poging wordt gedaan om de beleidsaanpak ook meer integraal aan te pakken. 

Respondent 9, beleidsadviseur MO, geeft ook aan waarde te hechten aan de afstemmingsmomenten. 

Vooral om uiteindelijk tot een gezamenlijk besluit te komen vanuit een verschil in belangen en denken. 

Wel is het volgens deze respondent de bedoeling om dit soort afstemmingsmomenten weer meer 

structureel te gaan vormgeven.  

 

‘’Het heeft meerwaarde sowieso. Je merkt wel dat je lang niet altijd op één lijn zit. […] Je merkt dat die 

belangen dan toch wel uiteenlopen. Dan is zoiets juist belangrijk om te doen.’’ (Respondent 9, 

beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Overleg met maatschappelijke partijen wordt door beide afdelingen vaak apart gevoerd. Respondent 

8 geeft aan dat het beter is om die overleggen meer gezamenlijk te voeren. Ondanks dat beide 
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afdelingen met een andere opdracht zitten kan fragmentatie door het voeren van dialoog worden 

tegengegaan. Volgens respondent 6, adviseur team Vastgoed, is de beste manier om de beleidsdoelen 

en de vastgoeddoelen nog beter met elkaar te verenigen door naar elkaar te luisteren. Wel wordt 

aangegeven dat dialoog nog vooral via de overleggen gebeurd, waar vaak alleen de teamleider 

aanwezig is. Meer informele contactmomenten, via de mail of telefoon, zouden dan ook al helpen.  

 

Tijdens de interviews is gevraagd of het management ook bepaalde overlegstructuren zou moeten 

inzetten in de relatie tussen MO en team Vastgoed. Niet alle respondenten zien de noodzaak van het 

inplannen van een structureel overleg. Volgens een beleidsadviseur MO is sprake van genoeg contact 

en overleg tussen de collega’s van MO en team Vastgoed. Dit soort overleggen zijn meer functioneel 

wanneer het gebeurt op thema’s die spelen. Ook als er vragen over en weer zijn, zorgen de wat meer 

informele contactmomenten, via de mail of telefoon, ervoor dat afstemming voldoende plaatsvindt. 

Die momenten gebeuren volgens deze respondent ook vaak op eigen initatief. Respondent 2, 

teamleider Vastgoed, geeft ook aan dat het niet allemaal formeel hoeft te worden vastgelegd vanwege 

de kleine schaal van de gemeente Zwijndrecht.  

 

Gezamenlijke planning en uitvoering  

Uit de interviews is getracht op te maken in hoeverre in de organisatie gebruik wordt gemaakt van 

een gezamenlijke planning en uitvoering van projecten, beleidsprogramma’s en planningen. In 

hoofdstuk 5 is aangegeven dat in de bestudeerde beleidskaders niet zozeer wordt ingegaan op een 

gezamenlijke aanpak. Respondent 2, teamleider Vastgoed, geeft aan dat een gezamenlijke aanpak 

vooral voorkomt als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling of bij vastgoedprojecten. Het is dan wel 

noodzakelijk dat beide afdelingen dit als prioriteit zien, anders komt een dergelijke aanpak minder 

snel van de grond. Bij een vastgoedproject of huisvestingsvraagstukken is dit vaker het geval omdat 

beide afdelingen hier ook een direct belang bij hebben. Respondent 3, beleidsadviseur MO, geeft aan 

dat beide afdelingen bij nieuwe vastgoedprojecten veel met elkaar optrekken en dat dan daar ook 

vooral de afstemming plaatsvindt.  

 

‘’Het is bij specifieke projecten dat het vooral gebeurt. En dan zoek je elkaar gewoon op. Het gaat meer 

automatisch dat het opgepakt wordt. Wij hebben de urgentie. Dan wordt het in de organisatie 

opgepakt.’’ (Respondent 2, teamleider Vastgoed, 2018).  

 

Respondent 6, adviseur team Vastgoed, geeft aan dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat bij 

projecten wel meer gezamenlijk wordt opgetrokken. De afstemming gebeurt hier veelal op hoger 

niveau. Het wil dan ook nog wel eens voorkomen dat de mensen vanuit team Vastgoed bij het beheer 

van het vastgoed tegen zaken aanlopen die zijn bepaald op projectmanagementniveau waar de 

mensen uit de praktijk onvoldoende bij zijn betrokken.  

 

Het opstellen van de ‘Beleidslijnen gemeentelijk vastgoed’ is ook gezamenlijk tussen MO en team 

Vastgoed gegaan. Ondanks dat het initiatief vanuit team Vastgoed komt, heeft vooral de teamleider 

ingezet op een gezamenlijke aanpak in de ontwikkelingsfase van het document. Respondent 3 geeft 

ook aan dat in de voorfase vooral veel overleg is geweest, waarbij men vanuit MO heeft aangegeven 

hoe zij ernaar kijken en hoe de relatie zit met de activiteiten. De uitvoering van deze beleidslijnen ligt 

vooral bij team Vastgoed. De teamleider betrekt de beleidsafdelingen niet bij de meer kleinere 

huisvestingsvraagstukken.  
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Gedeelde strategische planning 

De wens om strategisch na te denken over de inzet van maatschappelijk vastgoed speelt ook binnen 

de gemeente Zwijndrecht. De nota ‘Beleidslijnen gemeentelijk vastgoed’ geeft ook al een aantal 

kaders over het gemeentelijk vastgoed op strategisch niveau. Volgens respondent 2, teamleider 

Vastgoed, heeft men bij team Vastgoed de inzet van vastgoed op strategisch niveau wel goed op orde. 

Echter mist een kader waarin de maatschappelijke beleidsdoelen worden gekoppeld aan het vastgoed. 

Deze respondent geeft aan dat wanneer het gaat over de lange termijnplanning het goed zou zijn om 

thema’s die de komende jaren vanuit MO op de planning staan te koppelen aan een 

huisvestingsvraagstuk.  

 

Deze behoefte leeft bijvoorbeeld binnen de sportportefeuille. Het beleidsdomein Sport is verdeeld 

over twee wethouders. De ene wethouder wil daarbij een efficiënte inrichting van zijn accommodaties 

en bij de andere wethouder gaat het meer over de activiteiten. Bij het herschrijven van de Sportvisie 

ontstond de situatie dat het accommodatiebeleid los werd gezet van de Sportvisie, omdat het teveel 

ging over specifieke vastgoedvraagstukken. Volgens respondent 9 kan zo’n planning juist voor meer 

sturing zorgen. Je weet dan beter welke keuzes je moet maken met het vastgoed, qua nieuwbouw en 

huisvesting, en ook bij toekomstige ontwikkelingen welke richting je op kan. Het ontbreken van een 

beleidskader leidt rond bepaalde vastgoedvraagstukken tot een gebrek aan sturing voor beide 

afdelingen. Doordat de koppeling tussen een beleidsdoelstelling en het vastgoed ontbreekt, ontstaat 

automatisch ook de verbinding tussen beide afdelingen minder.  

 

‘’Een afdeling Vastgoed kan niet plannen wat voor MO belangrijk is. Maar ik denk wel dat het 

gezamenlijk moet, want je praat over een hele hoop geld wat in vastgoed omgaat. Als je dat met elkaar 

kan combineren zou het ideaal zijn.’’ (Respondent 9, beleidsadviseur MO, 2018).  

 

Volgens de respondenten moet MO wel leidend zijn in het proces naar zo’n strategische planning. 

Respondent 2 geeft aan dat MO vanuit het beleid moet kunnen aangeven wat belangrijk is en hoe zij 

de toekomst zien. Ook respondent 9 geeft aan dat MO een lange termijnplanning zou moeten geven. 

Vanuit het beleid moet MO gaan aangeven welke activiteiten je wel of niet gaat ondersteunen, zodat 

je ook vanuit de vastgoedgedachte weet welke accommodaties je daarvoor nodig moet gaan hebben.  

 

Aantal toegepaste managementinstrumenten 

In de gemeente Zwijndrecht zijn van de managementinstrumenten alleen dialoog tot bepaalde hoogte 

waar te nemen. Uit de interviews komt naar voren dat nog te weinig rekening wordt gehouden met 

de uitgangspunten van de andere afdeling. Wanneer het gaat om het maken van de beleidskeuzes is 

MO leidend en in de uitvoering is team Vastgoed aan zet. Door enkele respondenten wordt opgemerkt 

dat dan vooral naar de eigen belangen en prioriteiten wordt gekeken. Vooral het denken in termen 

van efficiëntie en financiëel rendement komt bij de beleidsafdelingen onvoldoende aan bod. Uit de 

interviews komt niet naar voren dat inachtneming van elkaars beleidslijnen en uitgangspunten als 

instrument door het management wordt ingezet. Het managementinstrument ‘dialoog’ wordt op 

bepaalde thema’s bewust toegepast om te zorgen voor een betere afstemming tussen beleid en 

vastgoed. Wel gebeurt dit nog vooral op de wat hogere managementniveaus en in de fase waarin 

beleidsstukken worden vormgegeven. Echte overlegstructuren tussen MO en team Vastgoed worden 

niet overal toegepast. Bijvoorbeeld in de relatie met maatschappelijke partijen, waar beide afdelingen 

de gespreken vooral voeren vanuit hun eigen opdracht. Uit een aantal voorbeelden blijkt dat het 
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voeren van dialoog tot een meer integrale aanpak omtrent de inzet van maatschappelijk vastgoed 

leidt. Afstemmingsmomenten lijken door de schaal van de organisatie en de aanwezige 

organisatiecultuur niet zozeer in een overlegstructuur te hoeven worden georganiseerd. In een aantal 

gevallen komt dialoog echter nog wel te weinig van de grond.  

 

De beleidsaanpak in de organisatie kenmerkt zich van een duidelijke scheiding in rollen tussen MO en 

team Vastgoed. Wat betreft de planning en uitvoering van projecten en beleidsprogramma’s blijft een 

gezamenlijke aanpak vooral beperkt tot de beleidsvoorbereidende fase. Bij de uitvoering gaat het toch 

vaker over vastgoedvraagstukken die onderling tussen team Vastgoed en de huurder en verhuurder 

worden behandeld. In de gemeente Zwijndrecht vinden dit soort vraagstukken weinig plaats, 

waardoor dit specifieke managementinstrument in minder mate in de praktijk kan worden toegepast.  

 

Een gedeelde strategische planning wordt net als in de andere gemeenten niet toegepast. Uit de 

voorbeelden blijkt ook dat de gemeente Zwijndrecht nog te weinig een perspectief hanteert vanuit 

het gedeelde beleidsdoel tussen beleid en vastgoed. Wel blijkt duidelijk een behoefte aanwezig te zijn 

om actiever de maatschappelijke behoefte naar vastgoed te kunnen koppelen aan het 

vastgoedaanbod. Uit het theoretisch kader komt naar voren dat een ‘gedeelde strategische planning’ 

de afstemming tussen doelen van meerdere afdelingen kunnen verenigen en een perspectief of 

strategie voor het integrale beleidsdoel van een organisatie kan ontstaan. Uit de bevindingen blijkt 

ook dat enkele respondenten deze verwachting delen. 

 

 

 Gemeente Rotterdam Gemeente Dordrecht Gemeente Zwijndrecht 

Mate van centralisatie Centrale aansturing (MO 
en afdeling Vastgoed) 

Centrale aansturing 
(‘Stad’ en Vastgoed) 

Centrale aansturing 
(MO en team Vastgoed) 

Aantal toegepaste 
structuurinstrumenten 

Coördinerende functie: 
Individuele inspanningen 
Coördinerende cel: IHP-
teams 
Totale score: 2,0 

Coördinerende functie: - 
Coördinerende cel: - 
 
 
Totale score: 0 

Coördinerende functie: 
Teamleider 
Coördinerende cel: - 
 
Totale score: 1,0 

Mate van intentie tot 
samenwerking 

Aanwezig: Vooral bij 
beleidsuitvoerende 
werkzaamheden 

Aanwezig: Vooral op 
operationeel niveau 

Beperkt aanwezig 
 

Variatie in afdelingscultuur Beperkt aanwezig: Wel 
verschil in 
uitgangspunten 

Beperkt aanwezig: Wel 
verschil in denkwijze 

Beperkt aanwezig:  
Wel verschil in 
uitgangspunten  

Aantal toegepaste 
managementsintrumenten 

Inachtneming: Beperkt 
aanwezig 
 
Dialoog: Structureel 
 
Gezamenlijke planning en 
uitvoering: Projectmatig 
werken 
Gedeelde strategische 
planning: -  
Totale score: 3,0 

Inachtneming: Beperkt 
aanwezig  
 
Dialoog: Ad-hoc  
 
Gezamenlijke planning 
en uitvoering: 
Gescheiden rollen 
Gedeelde strategische 
planning: -  
Totale score: 3,0 

Inachtneming: Nauwelijks 
aanwezig 
 
Dialoog: Ad-hoc  
 
Gezamenlijke planning en 
uitvoering: - 
 
Gedeelde strategische 
planning: -  
Totale score: 2,0 

Tabel 2. Overzicht gemeten aanwezigheid van factoren per gemeente  
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6.4 Vergelijkende analyse gemeenten 

De resultaten van dit onderzoek zijn in dit hoofdstuk allereerst per gemeente weergegeven. In deze 

paragraaf wordt een analyse gegeven waarin de bevindingen van de verschillende gemeenten met 

elkaar worden vergeleken aan de hand van het theoretisch raamwerk, zodat een beter beeld ontstaat 

van de mogelijke invloed van factoren. Hierbij wordt een structuur aangehouden per variabele uit het 

conceptueel model.  

6.4.1 Organisatie-structurele factoren 

6.4.1.1 Mate van centralisatie 

De drie gemeentelijke organisaties hebben allen een centrale positionering van de vastgoedtaken in 

de organisatie. Empirische gegevens van een gemeentelijke organisatie met een decentrale 

positionering ontbreken binnen dit onderzoek. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de 

interpretatie van de bevindingen. In alle gemeenten is een grote meerderheid van de respondenten 

positief over het bestaan van een centrale organisatie-eenheid voor het vastgoedmanagement.  

Een aantal ervaringen laten zien dat dit ook een integrale beleidsvoering ten goede is gekomen.  

Zo worden vastgoedvraagstukken over het algemeen meer vanuit beide uitgangspunten benaderd.  

 

Met de centrale positionering is bovendien in alle drie de gemeenten een professionalisering waar te 

nemen, welke overeenkomt met de inzichten van Westerhof & van Duijn (2004), die aangeven dat in 

een centrale organisatievorm de verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen primair het eigen 

beleidsveld is en niet langer de zorg voor het vastgoed zelf. Door de centrale vastgoedpositionering 

worden vastgoedvraagstukken meer benaderd vanuit zowel een beleidsuitgangspunt als een 

vastgoeduitgangspunt. Door het overhevelen van het vastgoedmanagement van de beleidsdiensten 

naar de vastgoedafdeling is het vastgoedmanagement in alle drie de gemeenten geprofessionaliseerd. 

 

In het theoretisch kader is ook een mogelijke negatieve invloed van een centrale positionering van 

vastgoed in de organisatie behandeld. Zo spreekt Smits (2017) van het ontstaan van versnippering in 

denken en handelen door een organisatiestructuur die zich kenmerkt door sterke afdelingsschotten.  

In de praktijk is het volgens meerderheid van de respondenten niet zo dat door de centrale 

positionering van vastgoed een gezamenlijke aanpak minder voorkomt. In het theoretisch kader is 

aangegeven dat grote en middelgrote gemeenten vaker dan kleinere gemeenten aangeven dat de 

integratie van taken binnen de gemeentelijke organisatie een actueel thema is (Van den Beemt-

Tjeerdsma & Veuger, 2017). In dit onderzoek wordt dit in de gemeente Rotterdam in mindere mate 

zo ervaren dan in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, waar juist nog wordt gekeken naar nieuwe 

structuren en manieren om hier invulling aan te geven.  

Wel blijkt dat de disciplines nog vaak strikt vanuit de eigen taakstelling kijken. Dit lijkt te worden 

verklaard door het bestaan van verschillende opdrachten en doelstellingen uit het bestuur. Dit komt 

overeen met wat Aardema & Korsten (2009) aangeven als een beperking van het ‘sectorenmodel’ voor 

het integraal managen van een beleidsvraagstuk. Door het bestaan van twee clusters en verschillende 

wethouders kunnen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de doelen die beide clusters willen bereiken. 

Wel wordt aangegeven dat de organisatie in staat is dit vaak intern tussen de afdelingen op te lossen.  

 



65 
 

De gemeenten Rotterdam en Dordrecht hebben al gelange tijd te maken met een centrale 

vastgoedafdeling. De meerderheid van de respondenten lijkt dan ook nauwelijks negatieve gevolgen 

te ervaren van het bestaan van twee gescheiden clusters omdat men in de organisatie hier gewend 

aan is geraakt. In de gemeente Rotterdam is de organisatie overgegaan van gebiedsgerichte teams 

naar portefeuillegerichte teams. Hierdoor zijn directe relaties voor samenwerking en afstemming 

ontstaan, wat de aansluiting tussen de beleidsdirecties en de uitvoerende vastgoedorganisatie ten 

goede is gekomen. De verklaring voor de beperkte invloed van het werken met gescheiden afdelingen 

lijkt bij de gemeente Zwijndrecht te zitten in de organisatieschaal, waardoor de organisatiestructuur 

een minder invloedrijke rol lijkt te spelen.  

 

Een negatieve invloed van het bestaan van gescheiden sectoren wordt vooral ervaren in de relatie 

met externe partijen. Door de rolscheiding tussen beleid en vastgoed in de organisatie ontstaat een 

‘driehoeksrelatie’ die bestaat uit een beleidsafdeling, een vastgoedafdeling en een maatschappelijke 

partij. Beide sectoren nemen een andere rol aan in deze relatie, waardoor ook een ander gesprek 

wordt gevoerd met maatschappelijke partijen. Het komt dan ook voor dat beide sectoren apart in 

overleg treden met deze partijen. Uit de analyses van de drie gemeenten blijkt dat hierdoor nog tevaak 

situaties ontstaan die leiden tot communicatieproblemen, gebrek aan samenwerking en 

tegenstrijdigheden in beleid. Een voorbeeld hiervan is het niet op elkaar aansluiten van subsidies en 

huurovereenkomsten die door beide partijen apart worden afgesloten. Een ander voorbeeld is dat al 

bepaalde afspraken zijn gemaakt en toezeggingen zijn gedaan aan een maatschappelijke partij zonder 

dat beide sectoren hierbij zijn betrokken.  

 

Op basis van de inzichten uit het theoretisch kader is vooraf de verwachting opgesteld dat uitvoering 

geven middels een centrale positionering van het vastgoedmanagement in de organisatie ertoe leidt 

dat deze minder goed in staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed. De negatieve gevolgen van centralisatie worden door de empirie niet 

dermate onderbouwd dat gesproken kan worden over een verklarende factor. De hypothese wordt 

daarmee verworpen. Dit is in lijn met de inzichten van Aardema & Korsten (2009) die aangeven dat 

factoren op het niveau van de organisatiestructuur geen invloed hebben op het realiseren van meer 

integraliteit. Wel komt naar voren dat de professionalisering, die gepaard is gegaan met de 

centralisatie, een meer invloedrijke factor lijkt te zijn voor een integrale beleidsvoering. 

Vastgoedvraagstukken worden hierdoor meer benaderd vanuit beide uitgangspunten, waardoor 

effectiever de link wordt gelegd tussen verschillende uitgangspunten rond de aanpak van een 

vastgoedvraagstuk.  

 

6.4.1.2 Structuurinstrumenten 

In het theoretisch kader is de verwachting opgesteld dat het inzetten van structuurinstrumenten 

bevorderlijk is voor een integrale beleidsvoering. In dit onderzoek zijn twee structuurinstrumenten 

behandeld. Het eerste instrument is het inzetten van een coördinerende functie in de 

organisatiestructuur. Op basis van de documentenanalyse en de bestudering van de organogrammen 

valt niet op te maken dat deze drie gemeenten dit soort functies in de organisatie hebben ingericht. 

De interviews laten zien dat dit soort mechanismen vooral afhankelijk zijn van de inspanningen van 

individuele werknemers zelf, die een rol als ‘boundary spanner’ tussen de grenzen van afdelingen op 

zich nemen (Gittel & Weis, 2004). Het gaat hierbij om inspanningen van teamleiders of functies die 

een brugfunctie tussen afdelingen vertegenwoordigen.  
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Vooral in de gemeente Zwijndrecht zorgen dit soort inspanningen voor een betere coördinatie tussen 

de beleidsafdeling en de vastgoedafdeling. In de gemeente Rotterdam is de invloed hiervan beperkt, 

maar wordt wel een positief effect ervaren op de onderlinge samenwerkingsrelatie. In de gemeente 

Dordrecht is geen invloed gemeten, vanwege het ontbreken van dergelijke functies. De onderlinge 

verschillen tussen de gemeenten lijken vooral te worden verklaard doordat de functies van 

teamleiders en coördinatoren vaak een verschillend zwaartepunt hebben in de uitvoering van hun 

functie. In de gemeente Rotterdam en Dordrecht ligt de nadruk vooral op het aansturen van het eigen 

team en minder op de coördinatie of afstemming met andere organisatieonderdelen. In de gemeente 

Zwijndrecht heeft de teamleider Vastgoed daarentegen naast inhoudelijke werkzaamheden ook een 

belangrijke rol in de verbinding met de beleidsafdeling.  

 

De algemene verklaring waarom deze gemeenten weinig gebruik maken van dit soort coördinerende 

functies, zoals Wayenberg (2005) deze voorschrijft, lijkt met de aanwezige capaciteit in de organisatie 

te maken te hebben. Deze is volgens meerdere respondenten onvoldoende voor een afdeling of voor 

werknemers om naast de eigen werkzaamheden ook verder dan het eigen organisatieonderdeel te 

kijken. Uit de bevindingen komt ook naar voren dat afdelingen na organisatieontwikkelingen vooral 

de focus leggen op het management van het eigen organisatieonderdeel en in de organsiatie dus 

minder de verbinding wordt gemaakt naar andere afdelingen.  

 

Het tweede instrument betreft het inzetten van een coördinerende cel, waarin werknemers van de 

betrokken sectoren worden ondergebracht en ingezet ten behoeve van een integrale aanpak van een 

vraagstuk. In geen van de drie gemeenten is het mogelijk geweest om de invloed op de mate van 

integrale beleidsvoering te meten vanwege het ontbreken van dit instrument. Alleen in de gemeente 

Rotterdam wordt recentelijk uitvoering gegeven middels projectuitvoerende teams waarin functies 

uit meerdere disciplines zitten, zoals beleidsmatige functies en vastgoedfuncties. Door het gebrek aan 

empirische bevindingen op het moment van meten is nog weinig bekend over de effecten van de 

implementatie van deze teams.  

 

Terugkomend op de verwachting, lijkt de werking van een coördinerende cel een gematigde positieve 

invloed te hebben op een integrale beleidsvoering. Wel is de invloed beperkt te noemen omdat niet 

in alle gemeenten in voldoende mate een goede meting van deze factor heeft plaatsgevonden.  

Uit de inzichten van Wayenberg (2005) komt naar voren dat pas een integrale beleidsvoering kan 

plaatsvinden wanneer overheden gebruik maken van bepaalde instrumenten, zoals 

structuurinstrumenten die een coördinerende werking hebben omtrent de aanpak van een vraagstuk. 

In de praktijk blijkt dit effect ook kan ontstaan zonder dat deze instrumenten worden ingezet. Het is 

dan wel meer afhankelijk van de coördinerende inspanningen van individuele werknemers en de 

ruimte die werknemers hierbij krijgen. Ook lijkt de werking van deze structuurinstrumenten 

afhankelijk te zijn van de organisatiecontext. Hier wordt door Wayenberg (2005) niet op ingegaan.  

 

6.4.2 Culturele factoren  

 

6.4.2.1 Organisatiecultuur  

Uit het theoretisch kader blijkt dat specifieke aspecten van een organisatiecultuur een integrale 

beleidsvoering omtrent een bepaald vraagstuk mogelijk kunnen faciliteren. Het gaat volgens Geerlings 

& Stead (2003) om een organisatiecultuur die sectoroverschrijdende samenwerking en een 
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systematische dialoog tussen verschillende actoren in de organisatie bevordert. Een meerderheid van 

de respondenten in blijkt alle drie de gemeenten een organisatiecultuur waar te nemen die 

bevorderlijk is voor de samenwerking met andere afdelingen en werknemers. Veelal herkennen 

respondenten zo’n organsatiecultuur aan de bereidheid in de organisatie om samen te werken en aan 

het gemakkelijk kunnen leggen van contacten. Wel blijkt dat de bereidheid om samen te werken 

vooral aanwezig is wanneer het gaat over de dagelijkse gang van zaken en dus vaak beperkt blijft tot 

het operationele niveau. Wanneer in de planningsfase of beleidsvormende fase bepaalde 

beleidskeuzes of -afwegingen worden gemaakt met het vastgoed dan is een gezamenlijke aanpak 

minder vanzelfsprekend. Deze bevindingen zijn in alle gemeenten aangetroffen en lijken daarmee 

kenmerkend te zijn voor de afstemming tussen beide sectoren. Het lijkt dat vooral op dit punt in de 

beleidsaanpak nog een bepaald besef, dat men elkaar nodigt heeft om een integraal doel te realiseren, 

ontbreekt. Hieruit blijkt dat in de organisatiecultuur vaak nog een aspect ontbreekt die ervoor zorgt 

dat Vastgoed niet vanzelfsprekend wordt betrokken bij bepaalde keuzes en afwegingen. Terwijl dat 

door meerdere respondenten, vooral vanuit de vastgoedkant, de behoefte wordt uitgesproken om 

vastgoed meer proactief op te laten treden.  

 

Uit de bevindingen komt een aantal keer naar voren dat dit gegeven voortvloeit uit de traditionele 

werkwijze waarin de vastgoeddienst enkel faciliterend is aan de beleidsdiensten. Het lijkt dat uit deze 

werkwijze een bepaald beeld is ontstaan dat Vastgoed als sector vaak pas later in het proces dient te 

worden betrokken. Tot een bepaalde hoogte is dit ook niet vreemd, omdat de afdeling Vastgoed niet 

op zichzelf staand kan opereren zonder dat de beleidsdienst een bepaalde huisvestingsvraag vanuit 

een beleidsdoel heeft geformuleerd. Echter blijkt dat in alle gemeenten wel de behoefte aanwezig is 

om als Vastgoed meer proactief te kunnen handelen, zodat Vastgoed nog beter een adviserende rol 

kan innemen bij de inzet van de vastgoedportefeuille.  

 

In het theoretisch kader is de verwachting opgesteld dat een organisatiecultuur die samenwerken 

tussen sectoren stimuleert de organisatie beter in staat stelt om op integrale wijze beleid te voeren. 

Ondanks dat in alle gemeenten een organisatiecultuur wordt erkend die samenwerken, stimuleert en 

ondersteunt, lijkt deze niet voldoende om een integrale beleidsvoering te faciliteren. De invloed van 

deze factor lijkt vooral positief uit te werken op de meer dagelijkse afstemming tussen beide sectoren 

op operationeel niveau. Volgens Steenbakkers et. al. (2011) ontstaat een integrale afstemming van 

beleid tussen verschillende beleidssectoren namelijk juist door overleg te faciliteren op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau. Deze aanwezige bereidheid of intentie om samen te werken lijkt 

echter wel een noodzakelijke basis in de organisatie te zijn om aan integrale beleidsvoering te doen. 

In de organisaties wordt het gemeenschappelijk belang van samenwerking op alle niveau’s echter 

onvoldoende ingezien. 

 

6.4.2.2 Variatie in afdelingscultuur 

In dit onderzoek is ook de invloed van verschillen tussen afdelingsculturen binnen één 

organisatiecontext gemeten. Volgens Schein (1996) ontstaan bepaalde eigen culturen bij verschillende 

subeenheden binnen de organisatie, zoals afdelingen en functiegroepen. Op basis hiervan zou in de 

organisatiecontext van dit onderzoek sprake moeten zijn van verschillen tussen de culturen van 

beleidsmatige of maatschappelijk gedreven afdelingen en vastgoedafdelingen.  
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Verschillen tussen de culturen van deze afdelingen zijn tijdens het onderzoek in alle gemeenten 

aangetroffen. Wanneer wordt ingezoomd op deze verschillen blijkt het vooral te gaan over een 

verschil in denkwijze of oriëntatie die vanuit de eigen rol in de organisatie of de eigen 

beroepsachtergrond is ontstaan. Vanuit de maatschappelijke kant denkt men vooral in termen van 

maatschappelijk rendement, activiteit of beleidsdoel en vanuit de vastgoedkant meer in termen van 

financieel rendement en vastgoedvariabelen. Ook speelt hierbij het bestaan van verschillende clusters 

met vaak eigen opdrachten vanuit het bestuur een rol. Hierdoor ontstaan vaak tegengestelde 

doelstellingen en belangen waardoor de afdelingen te maken hebben met waarden die kunnen 

botsen. Deze verschillen zijn in alle drie de gemeentelijke organisaties aangetroffen en lijken daarom 

samen te hangen met de verschillende sectoren en functiegroepen.  

 

Volgens Cameron & Quin (2011) ontstaan geregeld problemen bij het coördineren en integreren van 

organisatorische processen en activiteiten tussen organisatie-eenheden vanwege de aanwezigheid 

van culturele verschillen. Respondenten die wel bepaalde culturele verschillen tussen de afdelingen 

opmerken, lijken deze verschillen vooral te associëren met de verschillende belangen en waarden die 

beide disciplines vertegenwoordigen. Echter belemmeren deze verschillen niet zozeer het ontstaan 

van een gezamenlijke aanpak in de praktijk. Dit geldt voor alle drie de gemeenten in ongeveer dezelfde 

mate.  

 

Uit de bevindingen valt op te maken dat de organisaties wel negatieve gevolgen van verschillen tussen 

afdelingsculturen hebben ervaren. Onvoldoende begrip, problemen in de communicatie, verschil in 

definities en taal en verkeerde beeldvorming zijn enkele aangetroffen problemen die te wijten vallen 

aan verschillen tussen afdelingsculturen. In de gemeentelijke organisaties van de gemeenten 

Rotterdam en Zwijndrecht zijn de negatieve gevolgen van verschillende afdelingsculturen 

tegenwoordig een minder actueel thema binnen de organisatie. Het is in lijn met de inzichten van 

Dozy (2011) en Ling (2002) van belang geweest om de culturen van verschillende organisatie-

eenheden met elkaar af te stemmen, zodat een beter wederzijds begrip in de samenwerkingsrelatie 

ontstaat.  

 

Het bestaan van sterke verschillen tussen afdelingsculturen wordt in iedere gemeente door een 

meerderheid niet zozeer opgemerkt. Binnen de drie gemeenten wordt dan ook vooral een ‘gedeelde 

cultuur’ ervaren. In de gemeente Rotterdam werken beide afdelingen in aparte gebouwen. Het ligt in 

de verwachting dat hierdoor afdelingsculturen nog sterker tot uiting komen. Toch wordt dit niet 

zozeer bevestigd door de bevindingen. De bevorderlijke organisatiecultuur, die reeds is besproken, 

lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Een andere mogelijke verklaring hiervoor is het 

portefeuillegericht werken, waardoor men vanuit beide afdelingen op dezelfde beleidsdomeinen 

actief is en zo vooral vaste samenwerkingsrelaties ontstaan. Binnen de gemeente Dordrecht lijkt 

eveneens een gedeelde cultuur een rol te spelen waardoor een mogelijk negatieve invloed van de 

variatie in afdelingscultuur in de praktijk beperkt blijft. In de gemeente Zwijndrecht lijkt de 

organisatieschaal volgens sommige respondenten ervoor te zorgen dat echte dominante 

afdelingsculturen minder tot uiting komen. Binnen dit onderzoek is de organisatieschaal in relatie met 

deze factor van minder grote betekenis. Het is namelijk niet zo dat een ervaren ‘gedeelde cultuur’ 

sterker voorkomt bij een kleinere gemeente, in dit geval Zwijndrecht, dan bij de twee grotere 

gemeenten.  
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Een algemene verklaring zit ook in het feit dat tijdens het onderzoek is gesproken met respondenten 

die vooral functies hebben op tactisch en strategisch portefeuilleniveau. Op deze vastgoed-

managementniveaus is afstemming en samenwerking sterker aanwezig dan op operationeel niveau. 

Een gezamenlijke aanpak ontstaan dan ook vaker, omdat op deze niveaus andere afdelingen sneller 

worden opgezocht. Het lijkt aannemelijk dat de variatie in afdelingscultuur tussen beleidsmatige 

functies en werknemers met een functie op operationeel vastgoedmanagementniveau meer 

merkbaar zijn.  

 

De verwachting dat een variatie in afdelingscultuur tussen betrokken organisatie-eenheden ertoe leidt 

dat de organisatie minder goed in staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de 

inzet van maatschappelijk vastgoed. De bevindingen laten zien dat wel tot bepaalde hoogte een 

variatie in afdelingscultuur tussen maatschappelijk gedreven beleidsafdelingen en vastgoedafdelingen 

valt waar te nemen. Deze variatie ontstaat vooral uit de verschillende doelstellingen die beide 

functiegroepen nastreven. Respondenten hebben ook enkele voorbeelden gegeven waarin deze 

verschillen tot zekere hoogte tot complexiteit hebben geleid. In de huidige onderzoekscontext is de 

invloed van deze factor echter beperkt te noemen, omdat uit de bevindingen niet geconcludeerd kan 

worden dat dit een integrale beleidsvoering belemmerd. De vooraf opgestelde hypothese kan 

daarmee dan ook worden verworpen. Wanneer het gaat om de aanpak van vastgoedvraagstukken in 

de organisatie lijkt namelijk vooral sprake te zijn van een gedragen cultuur tussen beide sectoren. Deze 

gedeelde organisatiecultuur lijkt een modererende factor te zijn in de relatie tussen de variatie in 

afdelingscultuur en de mate van integrale beleidsvoering. Dit effect houdt in dat negatieve gevolgen 

van een variatie in afdelingscultuur tussen beide afdelingen in relatie tot een integrale beleidsvoering 

worden afgezwakt.  

6.4.3 Managementinstrumenten 

In dit onderzoek is tevens ingegaan op het gebruik van managementinstrumenten binnen de drie 

gemeentelijke organisaties bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. Volgens Wayenberg (2005) 

dient het management van de overheidsorganisatie te worden afgestemd op een integrale 

beleidsvoering. Wayenberg (2005) beschrijft een reeks aan managementinstrumenten die een 

integrale beleidsvoering rond een vraagstuk binnen een lokale overheidsorganisatie faciliteren.  

De volgende instrumenten zijn in dit onderzoek meegenomen: ‘inachtneming’, ‘dialoog’, 

‘gezamenlijke planning en uitvoering’ en ‘gedeelde strategische planning’. Allereerst worden de 

resultaten bij de verschillende gemeenten per managementinstrument met elkaar vergeleken. Daarna 

wordt gereflecteerd op de hypothese met betrekking tot deze factor.  

 

Inachtneming 

Het eerste instrument is ‘inachtneming’, wat inhoudt dat beleidsvoerders omtrent één aspect van het 

vraagstuk rekening houden met het beleid van de andere eenheid of collega’s die zich bezighouden 

met een ander aspect van de beleidsaanpak (Wayenberg, 2005). Bij de inzet van maatschappelijk 

vastgoed zijn functies met een beleidsmatige en met een vastgoedbeheersachtergrond betrokken. 

Deze functies hebben ieder een eigen taakstelling omtrent de inzet van vastgoed met eigen 

uitgangspunten en vaak eigen sturingskaders. Zoals blijkt uit de inzichten van de Klerk (2015) hebben 

bepaalde keuzes met betrekking tot de inzet van vastgoed van de ene afdeling invloed op het beleid 

of de werkzaamheden van de andere afdeling. Aan respondenten is gevraagd in hoeverre men ervaart 
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dat beide afdelingen rekening houden met elkaars beleidslijnen of uitgangspunten bij het maken van 

keuzes en afwegingen.  

 

Uit de bevindingen komt naar voren dat het principe van inachtneming van elkaars uitgangspunten 

van belang is. Het zorgt er namelijk voor dat bij de inzet van maatschappelijk vastgoed niet enkel naar 

het maatschappelijke óf het financiële aspect van vastgoedvraagstukken wordt gekeken. Volgens 

Wayenberg (2005) is dit een belangrijke voorwaarde voor integrale beleidsvoering. De bevindingen 

laten zien dat de noodzaak voor inachtneming aanwezig is, omdat de beleidskant en vastgoedkant 

vaak apart in projectcycli en processen aan zet zijn.  

 

Bij alle drie de gemeenten zijn zowel voorbeelden van inachtneming als een gebrek aan inachtneming 

aangetroffen. Uit de bevindingen komt naar voren dat inachtneming deels wordt bevorderd door 

middel van opgestelde procedures. In de gemeente Dordrecht wordt bijvoorbeeld bij het maken van 

vervangingsinvesteringen en het matchen van het aanbod op een maatschappelijke huisvestingsvraag 

door team Vastgoed teruggekoppelt over de wenselijkheid van deze keuzes in termen van 

beleidsdoelen. Ook in de gemeente Rotterdam zorgen procedures en interne afspraken ervoor dat 

voldoende rekening met elkaar wordt gehouden wanneer onderwerpen elkaars ‘vaarwater’ raken. Dit 

zorgt er ook voor dat afdelingen minder voor onvoorziene situaties komen te staan.  

 

Toch blijkt ook dat in alle gemeenten de ervaring is dat nog te weinig rekening wordt gehouden met 

de uitgangspunten van afdeling Vastgoed bij het maken van (beleids)keuzes met vastgoed door de 

maatschappelijk gedreven afdelingen. In de gemeenten Rotterdam en Dordrecht komt naar voren dat 

beleidsmatige afdelingen vooral gericht vanuit de vraag van de maatschappelijke partij kijken. 

Wanneer hier vervolgens beleid op gemaakt moet worden, ontbreekt vaak een formulering van de 

huisvestingsvraag aan afdeling Vastgoed. Hierdoor ontstaat nog te weinig een objectieve beoordeling 

vanuit beide uitgangspunten en moet Vastgoed vaak reactief handelen. Ook in de gemeente 

Zwijndrecht wordt meermaals aangegeven dat vanuit de beleidsafdelingen onvoldoende rekening 

wordt gehouden met de uitgangspunten van Vastgoed bij het maken van beleidskeuzes.  

De beleidsafdelingen denken vooral in termen van maatschappelijk rendement. Een gevolg hiervan is 

dat team Vastgoed vaak reactief moet handelen op gemaakte afspraken waarbij onvoldoende is 

gedacht aan effectiviteit en efficiëntie. Een gegeven verklaring hiervoor is volgens een respondent een 

gebrek aan inzicht in de kosten voor vastgoed binnen de beleidsafdelingen.  

 

Inachtneming als instrument lijkt, zoals Wayenberg (2005) zelf ook aangeeft, vrij vanzelfsprekend. 

Rekening houden met het beleid van andere sectoren is in de basis van integrale beleidsvoering echter 

cruciaal. De sectoren beleid en vastgoed zijn veelal afzonderlijk vanuit hun eigen taakstelling aan zet 

bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. Zoals respondenten ook aangeven is het juist belangrijk om 

dan rekening te houden met andere disclipines, zodat effectiever en efficiënter naar de inzet van 

maatschappelijk vastgoed kan worden gekeken. Tevens is dit een belangrijke voorwaarde om breder 

dan de eigen sector te kijken, waardoor meerdere aspecten van een vraagstuk kunnen worden 

behandeld. Dit ziet men binnen dit onderzoek vooral bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten of 

nieuwbouwprojecten, waarbij ook de maatschappelijk gedreven afdelingen en vastgoedafdeling 

betrokken zijn. Enerzijds dienen bepaalde opgestelde procedures en interne afspraken als kaders om 

rekening te houden met andere eenheden. In deze gevallen is ‘inachtneming’ ook daadwerkelijk als 
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managementinstrument ingezet. Anderzijds blijkt inachtneming ook sterk afhankelijk van de 

inspanning door werknemers of werkgroepen door collega’s van andere afdelingen te betrekken.  

 

Dialoog 

‘Het voeren van dialoog’, waarbij beleidsvoerders van verschillende sectoren in contact met elkaar 

treden is het tweede managementinstrument dat in dit onderzoek is meegenomen. Wanneer 

verschillende functies van meerdere afdelingen in dialoog treden kan bijvoorbeeld fragmentatie van 

processen worden tegengegaan. Voorafgaand aan het onderzoek is de verwachting opgesteld dat het 

voeren van dialoog een positieve invloed heeft op een integrale beleidsvoering ten aanzien van de 

inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

In alle gemeenten zijn uitingsvormen van dialoog tussen functies van beleidsafdelingen en 

vastgoedafdelingen, zowel formeel als informeel, aangetroffen. Wel valt op dat dialoog, in de vorm 

van overleg, vooral op ad-hoc basis plaatsvindt. Dit houdt in dat men elkaar opzoekt als bepaalde 

vraagstukken met betrekking tot vastgoedobjecten spelen. Binnen de organisatie van de gemeente 

Dordrecht vindt tussen de beleidsafdelingen en het vastgoedteam vooral dialoog plaats op 

operationeel niveau. De verklaring hiervoor is dat dialoog voor de meer strategische vraagstukken en 

de beleidsontwikkelingskant tussen beide disciplines nog dient te worden vormgegeven. In de 

gemeente Zwijndrecht vindt dialoog juist vooral plaats in de beleidsvormende fase waarin de 

beleidsplannen worden gepresenteerd en men vanuit het vastgoedteam kijkt hoe de koppeling 

gemaakt kan worden met het vastgoed. Dit komt overeen met het doel van dit 

managementinstrument, zoals Wayenberg (2005) voorschrijft.  

 

In de gemeente Rotterdam zijn bepaalde overlegstructuren sterker aanwezig dan in de andere twee 

gemeenten. Zo is sprake van periodieke overleggen en regelmatig contact tussen de beleidsdiensten 

en de afdeling Vastgoed. Hierbij zijn ook factoren als professionaliteit en ervaring van werknemers van 

belang. In de gemeente Zwijndrecht lijkt de organisatieschaal ervoor te zorgen dat momenten van 

dialoog niet zo formeel vastgelegd hoeven te worden. Contact ontstaat vooral op initiatief van 

werknemers zelf.  

 

Voor vastgoedvraagstukken op operationeel niveau lijkt het ontstaan van dialoog op ad-hoc basis in 

veel gevallen voldoende om de afstemming tussen beide sectoren vorm te geven. Op het moment dat 

problemen zich voordoen of afstemming noodzakelijk is kan dialoog in alle gemeenten snel ontstaan 

door goede relaties en laagdrempelige contacten. Zoals blijkt uit de bevindingen bij culturele factoren, 

speelt de organisatiecultuur binnen de gemeentelijke organisatie hierbij een rol door de aanwezige 

bereidheid tot samenwerken. Wanneer het gaat om de meer strategische vraagstukken en de 

contacten met maatschappelijke partijen is een bepaalde overlegstructuur wenselijk om dialoog 

tussen functies van beide afdelingen vorm te geven. Uit de praktijkbevindingen blijkt dat de behoefte 

aan dialoog en de uitingsvorm daarvan kunnen verschillen tussen gemeentelijke organisaties. 

Wayenberg (2005) gaat echter niet in op deze contextuele verschillen.  
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Gezamenlijke planning en uitvoering 

Het derde en vierde instrument van de set managementinstrumenten van Wayenberg (2005) zijn in 

dit onderzoek samengevoegd tot één instrument. Het gaat om een ‘gezamenlijke planning en 

uitvoering’ bij de aanpak van een vraagstuk of project tussen meerdere eenheden in de organisatie. 

Zowel in de planning als de uitvoering zijn beide afdelingen in zo’n aanpak betrokken.  

 

Het instrument van een gezamenlijke planning en uitvoering, zoals wordt bedoeld door Wayenberg 

(2005), raakt de kern van een integrale beleidsvoering, namelijk de specialistische kennis van 

meerdere disciplines door laten werken in de beleidsvoering van ‘kop tot staart’. Echter blijkt dat dit 

instrument niet doorlopend kan worden toegepast bij de inzet van maatschappelijk vastgoed in de 

organisatie. De algemene verklaring hiervoor is dat in alle drie de gemeenten vooral sprake is van een 

zekere rolscheiding. De afdeling Vastgoed werkt vooral vraaggestuurd op een door de beleidsafdeling 

geformuleerde huisvestingsvraag. Men gaat binnen de organisatie dan ook vooral uit van een zuivere 

opdrachtgever-opdrachtnemerrol. Ook wordt aangegeven dat deze scheiding meer strikter is 

geworden sinds het centraal organiseren en uitvoeren van het vastgoedmanagement. 

 

Desondanks komt een gezamenlijke aanpak bij bepaalde vraagstukken met betrekking tot de inzet van 

maatschappelijk vastgoed wel voor. Dit gebeurt vooral bij vastgoedprojecten, ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten of de wat grotere uitvoeringsprogramma’s. De bevindingen laten zien dat 

werknemers een dergelijke aanpak waarderen. Bij projecten ontstaat namelijk een andere dynamiek 

doordat men gezamenlijk ergens naar toe aan het werken is. Ook zijn er meer vaste momenten voor 

contact en samenwerking aanwezig, waardoor inhoudelijk meer afstemming plaatsvindt.  

 

De bevindingen laten zien dat een gezamenlijke aanpak vooral in de gemeente Rotterdam plaatsvindt. 

Dit gebeurt vooral middels projectuitvoerende teams, waarin projectmedewerkers van beide clusters 

plaatsnemen. Met name de gemeentelijke standaard projectmatig werken geeft hierbij sturing om 

over de inzet van maatschappelijk vastgoed vanuit beide disciplines gezamenlijk te denken.  Bij de 

gemeente Dordrecht en Zwijndrecht blijkt de noodzaak tot dit soort gezamenlijke aanpakken minder 

aanwezig te zijn dan in de gemeente Rotterdam. Een verklaring voor de onderlinge verschillen tussen 

de gemeenten zit ook in de dynamiek van de benodigde afstemming van vraag en aanbod naar 

huisvesting in de gemeente. De gemeente Dordrecht kent vooral veel continuïteit met grote 

maatschappelijke partijen en interne huurders in het vastgoed. Ook de gemeente Zwijndrecht heeft 

te maken met partijen die al lange tijd in het vastgoed zijn gehuisvest. De gemeente Rotterdam heeft 

te maken met een meer dynamische vraag naar huisvesting dan de andere twee gemeenten, 

waardoor vastgoedprojecten zich sneller opvolgen. Hierdoor valt ook een meer professionele aanpak 

waar te nemen binnen de gemeente Rotterdam. In de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht komt een  

gezamenlijke planning en uitvoering niet tot nauwelijks voor.  

 

Wanneer binnen de gemeente Dordrecht wel door middel van een gezamenlijke planning en 

uitvoering invulling wordt gegeven aan de inzet van maatschappelijk vastgoed, wordt opgemerkt dat 

nog teveel binnen de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden gekeken. Hierdoor wordt het 

beoogde integrale doel van een gezamenlijke planning en uitvoering onvoldoende gerealiseerd. In de 

gemeente Zwijndrecht blijft de afstemming tussen beide sectoren vooral beperkt tot de planningsfase 

en speelt zich vooral af op de hogere niveau’s in de organisatie.  
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Het instrument zoals bedoeld wordt door Wayenberg (2005) blijkt in mindere mate bruikbaar voor de 

aanpak omtrent de inzet van maatschappelijk vastgoed. In alle gemeentelijke organisaties wordt het 

organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het vastgoedmanagement vooral gezien als een 

uitvoerende dienst. Vastgoed is daarmee ondersteunend en faciliterend aan de beleidsdiensten.  

De beleidsdiensten zijn aan zet in de beleidsvormende fase of planningsfase. In de uitvoerende fase is 

beleid vanwege de budgettaire verantwoordelijkheid wel sterker betrokken.  

 

Gedeelde strategische planning 

Het inzetten van een ‘gedeelde strategische planning’ is volgens Wayenberg (2005) het meest 

ingrijpende instrument om te zorgen dat individuele werkzaamheden in overeenstemming zijn met 

doelen en prioriteiten op hoger niveau. Een dergelijk document dient voor beide afdelingen als 

sturingskader voor de gehele beleidsaanpak. De verwachting is opgesteld dat een gedeelde 

strategische planning een positieve invloed heeft op de mate van integrale beleidsvoering ten aanzien 

van de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

In alle drie gemeenten zijn wel beleidslijnen en nota’s opgesteld die ingaan op de visie en de strategie 

van de gemeente ten aanzien van de sturing met het vastgoed. Echter wordt in deze nota’s nog te 

weinig de link gelegd met de afstemming tussen het beleid en het vastgoed. Ook geven dit soort 

documenten nog te weinig sturing voor werknemers om integraal te denken en te kijken hoe men 

gezamenlijk een bepaalde beleidsaanpak vormgeeft. Een andere reden waarom deze kaders nog 

weinig effectief zijn, is dat deze weinig worden gehanteerd bij het maken van keuzes. Daarnaast blijkt 

dat deze kaders nog onvoldoende worden gedragen door werknemers binnen de organisatie.  

 

Uit de bevindingen komen enkele verklaringen naar voren waarom binnen de gemeentelijke 

organisatie nog te weinig op strategisch niveau door beide clusters gezamenlijk wordt nagedacht over 

de inzet van maatschappelijk vastgoed. Allereerst is men binnen de organisatie de laatste jaren vooral 

bezig geweest met het op orde brengen van de eigen organisatie van het vastgoed. Daarnaast speelt 

ook de ambtelijke capaciteit van de organisaties mee om deze doorontwikkeling binnen het 

vastgoedmanagement te kunnen maken. In de gemeente Rotterdam en Dordrecht wordt aangegeven 

dat de huidige formatie vooral gericht is op de operationele taken en dat door de organisatie of het 

management meer ruimte moet worden gecreëerd om als Vastgoed ook andere rollen op te pakken. 

In de gemeente Zwijndrecht ontbreekt vaak nog beleid ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed, waardoor de koppeling tussen beleid en vastgoed onvoldoende wordt gemaakt.  

 

Vanwege het ontbreken van een instrument dat dezelfde werking heeft als een ‘gedeelde strategische 

planning’ in alle gemeenten, is het niet mogelijk geweest om de effectiviteit van dit 

managementinstrument vast te stellen. Wel wordt in alle gemeenten aangegeven dat een gedeeld 

strategisch beleidskader mogelijk een positieve rol kan spelen bij een effectieve en efficiëntie inzet 

van maatschappelijk vastgoed. Een dergelijk beleidskader zou een gezamenlijke aanpak tussen beide 

afdelingen ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed nog meer kunnen sturen.  

 

Deelconclusie: Managementinstrumenten 

In paragraaf 3.2.3 is de verwachting opgesteld dat naarmate een gemeente meer 

managementinstrumenten inzet, de organisatie beter in staat zal zijn om op integrale wijze beleid te 

voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. Uit de analyse komt naar voren dat 
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gemeenten deze set aan managementinstrumenten bij de aanpak ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed niet op structurele wijze toepassen. Het eerste instrument, ‘inachtneming’, 

is voor een groot deel afhankelijk van de individuele werknemers in de organisatie. Dit geldt eveneens 

voor het tweede instrument, ‘dialoog’, dat veelal op ad-hoc basis in de organisatie ontstaat. Bij de 

aanpak rond de inzet van maatschappelijk vastgoed lijken werknemers een zekere professionele 

vrijheid te hebben. In lijn met de effectiviteit van de organisatiecultuur, die in alle gemeentlijke 

organisaties laagdrempelig contact mogelijk maakt, is dit in veel gevallen ook een effectieve manier 

om dialoog in de organisatie mogelijk te maken. Dit blijft echter vooral beperkt tot afstemming over 

de ‘dagelijkse gang van zaken’. De laatste twee managementinstrumenten benodigen van nature 

meer actief handelen van het management. Een gezamenlijke planning en uitvoering lijkt vooral 

toepasbaar wanneer sprake is van vastgoedvraagstukken waar beide afdelingen voor een langere tijd 

dienen samen te werken, zoals bij vastgoedprojecten of bij ruimtelijke ontwikkeling. Een gedeelde 

strategische planning, zoals wordt beschreven door Wayenberg (2005), wordt in geen van de 

gemeenten toegepast.  

 

In de gemeente Rotterdam komen drie van de vier managementinstrumenten terug in de 

bevindingen. In de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht vallen enkel de managementinstrumenten 

‘inachtneming’ en ‘dialoog’ tot bepaalde hoogte waar te nemen. Op basis van het gemeten aantal 

toegepaste instrumenten dient de verwachte relatie het sterkst te zijn in de gemeente Rotterdam.  

Uit de bevindingen valt op te merken dat in de gemeente Rotterdam een gezamenlijke aanpak tussen 

de beleidsdiensten en de afdeling Vastgoed sneller en frequenter ontstaat dan bij de andere 

gemeenten. Ook komt hier naar voren dat vastgoedvraagstukken meer evenredig worden beoordeeld 

vanuit beide kanten in de organisatie. De meer effectieve inzet van de managementinstrumenten in 

deze gemeente lijken daar ook een rol in te spelen.  

 

Daarnaast is ook ingegaan op het verschil in zwaarte van het managementinstrument. Doordat men 

binnen de gemeentelijke organisatie vooral uitgaat van een sterke rolscheiding is inachtneming van 

andere sectoren bij de uitvoering van de eigen taakstelling waardevol. Inachtneming als 

managementinstrument blijkt bij de inzet van maatschappelijk vastgoed minstens zo belangrijk als het 

voeren van dialoog. Zeker omdat uit de bevindingen blijkt dat dialoog tussen beleidsdiensten en 

vastgoed niet altijd volgens een vaste structuur ontstaat, maar meestal ad-hoc plaatsvindt. Het 

instrument ‘gezamenlijke planning en uitvoering’ is wel duidelijk een zwaarder wegend instrument, 

omdat werknemers uit meerdere sectoren in zo’n geval voor een langere periode intensiever 

samenwerken.  

 

Door het grotendeels ontbreken van het managementinstrument ‘gezamenlijke planning en 

uitvoering’ en het geheel ontbreken van een ‘gedeelde strategische planning’ is de invloed van deze 

factor over het algemeen beperkt te noemen. De vooraf opgestelde hypothese kan daarmee enkel 

deels bevestigd worden. Doordat de set aan managementinstrumenten niet in volledigheid wordt 

toegepast, is mogelijk nog wel potentieel aanwezig. Uit de bevindingen blijkt ook dat de behoefte 

grotendeels aanwezig is om meer gebruik te maken van deze managementinstrumenten. Alleen voor 

de ‘gedeelde strategische planning’ is onduidelijk in welke vorm dit zou moeten gebeuren en of dit 

managementinstrument het gewenste effect zal hebben. Tenslotte blijkt dat de toepassing van 

bepaalde managementinstrumenten per gemeente kan verschillen. Hier lijkt ook de effectiviteit van 

een managementinstrument mee samen te hangen. Door in te gaan op de specifieke behoeften van 
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de werknemers en afdelingen in een organisatie kan mogelijk de effectiviteit van een 

managementinstrument worden verhoogd. Wayenberg (2005) gaat niet in op verschillende 

uitingsvormen of verschillende behoeften die samenhangen met een specifieke organisatiecontext.  

6.4.4 Invloed factoren uit conceptueel model 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de 

gemeten invloed van de factoren uit het conceptueel model op de afhankelijke variabele binnen dit 

onderzoek: de mate van integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed. Bij de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag in hoofdstuk 7, wordt op basis van 

deze meting een nieuw onderzoeksmodel gepresenteerd.  

 

Factoren uit conceptueel 
model 

Aanwezigheid van factoren in 
organisatie 

Gemeten mate van 
invloed op 
afhankelijke variabele 

Implicatie 
opgestelde 
hypothesen 

Mate van centralisatie Centraal georganiseerd in 
gemeentelijke organisaties 
(sectorenmodel) 

Beperkte invloed 
(positief en negatief) 

Niet bevestigd  

Aantal toegepaste 
structuurinstrumenten 

Coördinerende functie: Blijft 
beperkt tot inspanning van 
individuele werknemers 
Coördinerende cel: Eenmalig 
in de vorm van projectteams 

Beperkte positieve 
invloed  

Niet bevestigd 

Mate van intentie tot 
samenwerking 

Vooral ‘bereidheid tot 
samenwerken’ aanwezig bij 
dagelijkse afstemming 

Beperkte positieve 
invloed 

Deels bevestigd 

Variatie in afdelingscultuur Aanwezig, maar vooral 
‘gedragen cultuur’ 

Nauwelijks invloed Niet bevestigd 

Aantal toegepaste 
managementinstrumenten 

Inachtneming: Deels aanwezig 
Dialoog: Aanwezig (vooral 
over operationele 
vraagstukken) 
Gezamenlijke planning en 
uitvoering: Beperkt aanwezig 
(oorzaak: rolscheiding) 
Gedeelde strategische 
planning: Niet aanwezig 

Beperkte positieve 
invloed 

Deels bevestigd 

Tabel 3. Overzicht gemeten invloed factoren op afhankelijke variabele  
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7. Conclusie  

In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. Dit wordt in 

paragraaf 7.1 gedaan middels de beantwoording op de verschillende deelvragen. In paragraaf 7.2 

wordt gereflecteerd op het onderzoek. Hierbij wordt ingegaan op het gehanteerde conceptueel model 

en de gemaakte onderzoekskeuzes. In paragraaf 7.3 worden aanbevelingen gedaan aan gemeentelijke 

organisaties met betrekking tot de verbetering van de gemeentelijke taakstelling ten aanzien van de 

inzet van maatschappelijk vastgoed. Daarnaast worden een aantal suggesties gedaan voor mogelijk 

vervolgonderzoek.  

7.1 Beantwoording onderzoeksvraag en deelvragen 

Om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek, worden de vier 

ondersteunende deelvragen allereerst afzonderlijk behandeld.  

 

- Deelvraag 1: Wat is de functie van het gemeentelijk vastgoedbezit en hoe geven gemeenten hier 

doorgaans in de organisatie invulling aan? 

 

Uit cijfers blijkt dat Nederlandse gemeenten een omvangrijke vastgoedportefeuille tot hun 

beschikking hebben. De gemeentelijke vastgoedportefeuille is een middel dat ondersteunend is aan 

het primaire proces van een gemeentelijke organisatie en dient als sturingsinstrument voor het 

realiseren van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke doelstellingen (Instituut VGM, 2016; Van der 

Schaaf, 2002). De functie van het gemeentelijk vastgoedbezit of -beheer van maatschappelijk 

vastgoedobjecten is het faciliteren van maatschappelijke activiteiten voor de inwoners. Gemeenten 

kunnen zelf bepalen op wat voor manier en in welke vorm zij daar invulling aan geven. 

Maatschappelijk gedreven beleidsafdelingen staan aan de lat om de vraag uit de samenleving in kaart 

te brengen. Op basis hiervan stellen beleidsafdelingen de beleidskaders op waaruit vragen naar 

huisvesting voortkomen. Om te sturen op de maatschappelijke activiteiten die binnen het 

maatschappelijk vastgoed plaatsvinden, kan de gemeenten bepaalde huurders of gebruikers 

subsidiëren (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017; De Klerk, 2015).  

 

Het maatschappelijke en financiële belang van een effectieve en efficiënte inzet van de 

vastgoedportefeuille heeft geleid tot een sterke aandacht voor het vastgoedmanagement onder 

gemeenten. Landelijk heeft een centralisatietrend van de vastgoedtaken in gemeentelijke organisaties 

plaatsgevonden. Doorgaans zijn twee rollen in de organisatie betrokken bij het managen van de 

vastgoedportefeuille. De maatschappelijk gedreven beleidsafdelingen bepalen de beleidsambities 

voor het realiseren van maatschappelijke doelen en formuleren daarbij een huisvestingsvraag aan de 

verantwoordelijke eenheid voor het vastgoedmanagement. De vastgoedeenheid is verantwoordelijk 

voor de beheersmatige, financiële en administratieve taken die met het managen van de 

vastgoedportefeuille gemoeid zijn (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 2017) 
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- Deelvraag 2: Wat wordt verstaan onder een integrale beleidsvoering omtrent een maatschappelijk 

vraagstuk? 

 

In het eerste gedeelte van het theoretisch kader is ingegaan op het concept dat centraal staat binnen 

dit onderzoek, namelijk een ‘integrale beleidsvoering’. Uit de geraadpleegde literatuur komt naar 

voren dat samenhang en onderlinge afstemming tussen betrokken actoren bij het voeren van beleid 

een kenmerkend vraagstuk voor het openbaar bestuur is dat zich afspeelt tussen en binnen 

overheidsorganisaties. De behoefte is ontstaan om in een intern gedifferentieerde organisatie 

maatschappelijke vraagstukken in samenhang aan te pakken (Peters, 1998; Perri, 2004).  

Deze vraag naar samenhang is ontstaan uit de specialisatie van overheidstaken gedurende het ‘New 

Public Management’. Overheidsorganisaties zijn hierdoor intern in de organisatie gedifferentieerd 

geraakt, waarbij verschillende eenheden met een eigen taakstelling en aansturing een 

verantwoordelijkheid hebben omtrent de beleidsaanpak van hetzelfde vraagstuk (Christensen & 

Lægreid, 2010). Een gevolg van deze horizontale specialisatie is het probleem van ‘verkokering’ 

(Schillemans, 2008).  

 

Als reactie hierop ontstond het idee van ‘whole-of-government’ of ‘joined-up government’, waarbij 

coördinatie en integratie onderdeel uitmaken van de beleidsstrategie binnen de overheid  

(Perri, 2004). Wayenberg (2005) heeft de inzichten over ‘joined-up government’ gebruikt voor het 

concept ‘integrale beleidsvoering’ en deze toegepast in een context van lokaal overheidsbeleid. 

Vraagstukken waar lokale overheden vaak mee te maken krijgen, hebben veelal een multi-aspectueel 

karakter waar specialistische kennis over verschillende aspecten vergaard dient te worden.  

Het vergaren en laten doorwerken van die kennis in de beleidsvoering vindt binnen gemeentelijke 

organisaties vooral plaats in aparte organisatieonderdelen, die zich bezighouden met één aspect van 

het vraagstuk.  

 

Integrale beleidsvoering gaat om het onderling afstemmen van beleid in diverse sectoren en om een 

holistische en gezamenlijke aanpak, zodat bruggen worden geslagen tussen meerdere aspecten 

binnen één beleidsaanpak. Volgens Wayenberg (2005) biedt het idee van integrale beleidsvoering 

overheden de mogelijkheid om meer effectief, efficiënt en responsief op te treden. Bovendien 

vermindert het de kans op verkokering, omdat men uitgaat van verbinding tussen verschillende 

functies in de organisatie.  

 

Met deze inzichten uit de bestuurskundige literatuur is binnen de context van gemeentelijk vastgoed 

gezocht naar de toegevoegde waarde van een dergelijke beleidsaanpak. Volgens de Klerk (2015) 

vragen vastgoedvraagstukken, waarbij exploitatie-vraagstukken, beleid en vastgoedbeleid een rol 

spelen, om een ‘integrale aanpak’. De meerwaarde van een integrale beleidsvoering bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed is het kunnen beoordelen van maatschappelijke vastgoedvraagstukken 

vanuit een integrale blik in de organisatie. Een integrale blik die zowel kijkt naar het belang van de 

maatschappelijke activiteit als naar het belang van een effectieve en efficiënte inzet van het vastgoed 

binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begroting (Van den Beemt-Tjeerdsma & Veuger, 

2016; De Klerk, 2015). Deze theoretische inzichten worden ook onderstreept door de opgedane 

inzichten uit de gemeentelijke documenten en de interviews.  
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- Deelvraag 3: Welke factoren zijn volgens de literatuur van invloed op een integrale beleidsvoering? 

 

Op basis van verschillende inzichten uit de wetenschapelijke literatuur en vakliteratuur zijn in het 

tweede deel van het theoretisch kader een aantal factoren in kaart gebracht die een integrale 

beleidsvoering omtrent een vraagstuk mogelijk kunnen faciliteren of belemmeren. Hierbij is gefocust 

op factoren die te maken hebben met de interne organisatie. In paragraaf 3.2 zijn drie groepen 

‘factoren’ uiteengezet die voortvloeien uit het literatuuronderzoek.  

 

 Volgens Aardema & Korsten (2009) ligt de focus van centraal aangestuurde diensten op de eigen 

sectorale werkzaamheden, waardoor integraal managen nauwelijks tot stand komt. Volgens Smits 

(2017) zorgt centralisatie voor sterke afdelingsschotten in de organisatiestructuur, wat een 

belemmering is voor een integrale benadering van het vastgoedbeleid. In paragraaf 3.2.1 is de 

verwachting uitgeschreven dat Wanneer een gemeente uitvoering geeft aan het 

vastgoedmanagement middels een centrale positionering in de organisatie, deze minder goed in 

staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed 

 

 Het creëren van coördinatiestructuren binnen bestaande centrale structuren in de organisatie is 

een voorbeeld van een instrument om verschillende eenheden beter te coördineren en te laten 

samenwerken (Gittel & Weis, 2004). Wayenberg (2005) onderscheidt een set aan 

structuurinstrumenten die binnen een lokale overheidsorganisatie kunnen worden ingezet met 

als doel om coördinatie tussen verschillende sectoren te stimuleren. In paragraaf 3.2.1 is de 

verwachting uitgeschreven dat naarmate een gemeente meer structuurinstrumenten inzet in de 

organisatie, deze beter in staat zal zijn om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de 

inzet van maatschappelijk vastgoed 

 

 Volgens Schillemans (2008) dient de oplossingsrichting voor verkokering in de organisatie vooral 

te worden gezocht in de organisatie-culturele invalshoek. Beleidsmakers en beleidsuitvoerders 

dienen vooral integraal te leren denken of kijken. In de literatuur is gezocht naar aspecten binnen 

een organisatiecultuur die dit mogelijk kunnen faciliteren. Volgens Geerlings & Stead (2003) is een 

bestuurscultuur nodig die sector overschrijdende samenwerking bevordert. Een bepaalde intentie 

tot samenwerken dient bij de mensen in de organisatie te worden aangewakkerd. Daarnaast moet 

het gemeenschappelijk belang van samenwerking door werknemers worden ingezien. In 3.2.2 is 

de verwachting opgesteld dat, indien sprake is van een organisatiecultuur die samenwerken 

tussen sectoren stimuleert, een organisatie beter in staat is om op integrale wijze beleid te voeren 

ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

 Schein (1996) beschrijft de aanwezigheid van subculturen in organisaties die ontstaan vanuit de 

verschillende functies en rollen. Uit de literatuur blijkt dat deze culturele verschillen gevolgen 

hebben voor de onderlinge relaties tussen organisaties of organisatie-eenheden.  

Zo geven Cameron & Quin (2011) aan dat problemen bij het coördineren en integreren van 

organisatorische processen en activiteiten vaak het resultaat zijn van conflicten die ontstaan door 

culturele verschillen. Ling (2002) beschrijft de noodzaak om culturen met elkaar af te stemmen. 

Dozy (2011) gaat nog een stap verder en beschrijft het belang van het bestaan van een 

‘gelijksoortige cultuur’. Vanuit deze inzichten is in paragraaf 3.2.2 de verwachting opgesteld dat 
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wanneer sprake is van een variatie in afdelingscultuur tussen betrokken organisatie-eenheden, de 

organisatie minder goed in staat is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet 

van maatschappelijk vastgoed.  

 

 Het management van een ambtelijke organisatie kan een bepaalde invloed uitoefenen op 

processen door te sturen vanuit ideeën over gezamenlijk en holistisch werken (Perri, 2004; 

Wayenberg, 2005). Wayenberg (2005) onderscheidt vijf management-instrumenten die ingezet 

kunnen worden om een integrale beleidsvoering ten aanzien van een vraagstuk waarbij meerdere 

afdelingen betrokken zijn te faciliteren: inachtneming, dialoog, gezamenlijke planning, 

gezamenlijke planning en uitvoering en een gedeelde strategische planning. In 3.2.3 is de 

verwachting opgesteld dat naarmate een gemeente meer managementinstrumenten inzet, deze 

beter in staat zal zijn om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed. 

- Deelvraag 4: Hoe wordt binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeenten Rotterdam, 

Dordrecht en Zwijndrecht op organisatorisch en beleidsmatig vlak invulling gegeven aan een integrale 

beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed? 

 

Deze deelvraag wordt in twee delen beantwoord. In het eerste deel komen de bevindingen uit de 

documentenanalyse naar de organisatorische en beleidsmatige context naar voren. Op basis van 

geraadpleegde documenten over de organisatiestructuur en de omgang van de drie gemeenten met 

het vastgoed is getracht deze deelvraag te beantwoorden. In het tweede deel worden de 

onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 6 behandeld. 

 

 Organisatorische context 

Wat betreft het organisatorische gedeelte, valt op dat alle drie de gemeenten uitvoering geven 

middels een centrale positionering voor het vastgoedmanagement. Daarmee is in alle gemeentelijke 

organisaties sprake van een rolscheiding die het gevolg is van centralisatie. Dit komt overeen met de 

in de literatuur waargenomen centralisatietrend van de vastgoedtaken binnen gemeentelijke 

organisaties. De gemeenten Rotterdam was de eerste grote gemeente in Nederland die heeft gekozen 

voor een centrale organisatievorm. Ook de gemeente Dordrecht geeft al geruime tijd invulling aan het 

vastgoedmanagement middels een centrale positionering in de organisatie. Wel is de opzet hiervan 

bij beide gemeenten een aantal keer verandert door organisatieontwikkelingen en transities.  

De gemeente Zwijndrecht is het meest recent overgegaan naar een centrale plek in de organisatie 

voor het vastgoedmanagement. In de literatuur is aangegeven dat kleinere gemeenten juist vaker 

kiezen voor een meer decentrale vorm van organiseren. De gemeente Zwijndrecht is meegegaan met 

de centralisatietrend die de laatste jaren valt waar te nemen. Voornaamste reden was het ontbreken 

van een specifiek team voor de vastgoedtaken, die vooral versnipperd in de organisatie waren 

ondergebracht.  

 

Wat verder opvalt, is dat de gemeente Rotterdam de organisatie, wat betreft de inzet van 

maatschappelijk vastgoed, portefeuillegericht heeft georganiseerd. Zowel aan de maatschappelijke 

kant als de vastgoedkant van de organisatie zijn teams toegewijd aan een specifiek beleidsdomein.  

In de gemeenten Dordrecht en vooral Zwijndrecht is het team dat zich bezighoudt met het 



80 
 

vastgoedmanagement kleiner en is logischerwijs ook minder capaciteit beschikbaar. Hierdoor hebben 

adviseurs aan de vastgoedkant meerdere beleidsdomeinen in hun takenpakket.  

 

 Beleidsmatige context 

Wat de beleidskaders betreft, hebben alle gemeenten de omgang met het gemeentelijk vastgoed 

vastgelegd in een ‘vastgoednota’. De functie hiervan dient vooral als interne richtlijn voor de eigen 

organisatie en dan met name voor de Vastgoedafdeling. Dit geldt in mindere mate voor de gemeente 

Rotterdam, waar de ‘Kadernota Vastgoed’ meer een politiek-bestuurlijk karakter heeft.  

De vastgoednota’s zijn kaderstellend en dienen tot bepaalde hoogte een strategie vast te leggen voor 

het gemeentelijk vastgoedbeleid. Inhoudelijk gaan alle gemeenten binnen deze ‘kaders’ uit van een 

interne rolscheiding. Alleen in de kaderstellende nota’s van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht 

wordt ingegaan op het samenspel binnen de organisatie. In de nota van de gemeente Dordrecht wordt 

een intensieve samenwerking tussen beleid en vastgoed genoemd op het gebied van 

beleidsdoelstellingen. In de beleidslijnen van de gemeente Zwijndrecht wordt ingegaan op een 

integraal doel waar beide clusters voor verantwoordelijk zijn, waarbij samenwerking essentiëel is. In 

geen van de nota’s wordt echter ingegaan hoe het samenspel uiting krijgt bij de organisatorische 

behandeling van het vastgoedbeleid en welke instrumenten hiervoor in de organisatie worden 

ingezet.  

 

 Invloed factoren uit conceptueel model 

In hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksbevindingen gepresenteerd en geanalyseerd vanuit de theoretische 

bril die in hoofdstuk 3 is ontwikkeld. Door middel van de onderzoeksresultaten per gemeente en de 

vergelijkende analyse is getracht uitspraken te kunnen doen over de invloed van de factoren uit het 

conceptueel model op de mate van integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van 

maatschappelijk vastgoed.  

 

De eerste factor die is onderzocht bij het onderzoek naar de aspecten van integrale beleidsvoering is 

de mate van centralisatie. De verwachting was dat wanneer een gemeente uitvoering geeft aan het 

vastgoedmanagement middels een centrale positionering in de organisatie, deze minder goed in staat 

is om op integrale wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. Het 

ontstaan van ‘verkokering’ en de focus op de aansturing van het eigen organisatieonderdeel zijn hier 

de voornaamste redenen voor. Uit de resultaten bleek echter dat de mate van centralisatie niet de 

verklarende factor bleek te zijn. In lijn met de inzichten van Smits (2017) en Aardema & Korsten (2009) 

wordt in alle gemeenten wel opgemerkt dat men in de organisatie nog vaak stikt vanuit de eigen 

taakstelling kijkt. Verklaring hiervoor is het bestaan van verschillende doelstellingen en opdrachten 

uit het bestuur die met elkaar kunnen botsen. De afdelingen en werknemers zijn echter instaat om dit 

intern in de organisatie op te lossen. De centralisatie van het vastgoeddeel in de organisatie is gepaard 

gegaan met een professionalisering die overeenkomt met de inzichten uit de literatuur. Uit de 

bevindingen blijkt juist dat het scheiden van beleid en vastgoed in twee rollen heeft geleid tot een 

betere afstemming in de organisatie. Ook wordt hierbij de link gelegd met een integrale wijze van 

beleid voeren. De opgestelde verwachting wordt door de empirie niet dermate onderbouwd. Een voor 

de hand liggende verklaring zit in het feit dat de organisaties van de gemeenten Rotterdam en 

Dordrecht al langere tijd te maken hebben met een centrale afdeling voor het vastgoed, waardoor 
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voor veel negatieve effecten reeds een oplossing is gevonden om hiermee om te gaan. Voor de 

gemeente Zwijndrecht lijkt de organisatieschaal ervoor te zorgen dat veranderingen op 

organisatieniveau een minder invloedrijke rol spelen. Vervolgonderzoek naar gemeenten met een 

decentrale vastgoedpositionering is wenselijk om de inzichten over professionalisering van de 

vastgoedrol in de organisatie en de invloed van de mate van centralisatie te verrijken. 

 

Mede door het ontbreken van een valide meting van de structuurinstrumenten is niet duidelijk of het 

toepassen van structuurinstrumenten er toe leidt dat een organsatie beter in staat is om op integrale 

wijze beleid te voeren ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. In 7.2 wordt verder 

behandeld hoe dit in mogelijk vervolgonderzoek beter gemeten zou kunnen worden. Vooral 

werknemers die een coördinerende functie hebben naast de eigen taakuitvoering zijn waardevol in 

het samenspel tussen de beleidskant en de vastgoedkant in de organisatie. Het stimuleren van 

coördinatie tussen de activiteiten van verschillende organisatie-eenheden hoeft minder ‘maakbaar’ te 

zijn dan Wayenberg (2005) beweert. Wel is het zo dat het management de voorwaarden kan 

faciliteren waardoor medewerkers in staat zijn om meer in te zetten op coördinatie en samenwerking. 

Ook lijkt de effectiviteit van de structuurinstrumenten afhankelijk van de organisatiecontext.  

Het gebruik van een coördinerende cel is vooral toepasbaar in een grotere gemeentelijke organisatie, 

waar het lastiger is om afstemming tussen meerdere functies te faciliteren. Een coördinerende functie 

blijkt juist in een organisatie met een kleinere omvang een effectiever instrument. Wayenberg (2005) 

gaat in de uiteenzetting over structuurinstrumenten echter niet in op de invloed van contextuele 

factoren, zoals de organisatieschaal, ambtelijke capaciteit of het type vraagstuk.  

 

In alle gemeenten is door respondenten een organisatiecultuur waargenomen die samenwerken 

ondersteunt. Hierbij wordt aangegeven dat werknemers van de betrokken afdelingen welwillend 

tegenover samenwerking staan en wordt ook het gemeenschappelijk belang van samenwerken 

ingezien. De invloed van deze factor lijkt vooral positief uit te werken op de meer dagelijkse 

afstemming tussen beide sectoren op operationeel niveau. In 6.4.2 is aangegeven dat de aanwezige 

bereidheid tot samenwerken wel in de organisatie aanwezig dient te zijn als basis voor een integrale 

beleidsvoering. Deze bereidheid is echter niet voldoende om een integrale beleidsvoering op tactisch 

en strategisch niveau in de organisatie te realiseren.  

 

In 6.4.2 is geconcludeerd dat de variatie in afdelingscultuur, in tegenstelling tot de verwachting, geen 

negatief effect heeft op het een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed. Respondenten associëren de verschillen tussen afdelingsculturen vooral met een verschil in 

oriëntatie en denkwijze, waarbij juist wordt aangegeven dat dit voor een integrale vastgoedaanpak 

van belang is. Volgens Dozy (2011) is een gelijksoortige cultuur tussen organisaties een belangrijke 

factor in een samenwerkingsrelatie. In dit onderzoek is gebleken dat dit voor afdelingen binnen een 

organisatie in mindere mate geldt. Een verklaring hiervoor is het bestaan van een organisatiecultuur 

die door beide afdelingen wordt gedeeld. Deze ‘gedeelde cultuur’ treedt in deze relatie op als 

modererende factor. Ook is geconcludeerd dat het van belang is geweest om in de 

samenwerkingsrelatie tussen de beleidsafdeling en de vastgoedafdeling te investeren in de relatie en 

de communicatie. In lijn met de inzichten van Ling (2002) lijkt het afstemmen van culturen van belang. 

Vervolgonderzoek zou kunnen aantonen hoe zo’n proces in de organisatie tot uiting komt en wat het 

management zou kunnen doen om te sturen op de effectiviteit ervan.  
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In 6.4.3 is geconcludeerd dat in geen van de drie gemeentelijke organisaties de set aan 

managementinstrumenten op structurele wijze wordt toegepast bij de inzet van maatschappelijk 

vastgoed in de organisatie. ‘Inachtneming’ is vooral afhankelijk van individuele werknemers in de 

organisatie en het ‘voeren van dialoog’ ontstaat veelal op ad-hoc basis in de organisatie. Hieruit valt 

op te merken dat werknemers een zekere professionele vrijheid hebben om hier zelf invulling aan te 

geven. In lijn met de effectiviteit van de organisatiecultuur, die in alle gemeentlijke organisaties 

laagdrempelig contact mogelijk maakt, is dit in veel gevallen ook een effectieve manier om dialoog in 

de organisatie mogelijk te maken. Wel blijft dit vooral beperkt tot de afstemming over de ‘dagelijkse 

gang van zaken’. De laatste twee managementinstrumenten benodigen van nature meer actief 

handelen van het management. Een gezamenlijke planning en uitvoering lijkt vooral toepasbaar 

wanneer sprake is van vastgoedvraagstukken waar beide afdelingen voor een langere tijd dienen 

samen te werken, zoals bij vastgoedprojecten of sectoroverstijgende projecten in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling. Een gedeelde strategische planning, zoals wordt beschreven door 

Wayenberg (2005), wordt in geen van de gemeenten toegepast. Ondanks dat geconstateerd is dat de 

werking van de managementinstrumenten effectief zijn, is de positieve invloed op een integrale 

beleidsvoering in de huidige meting beperkt.  

 

7.1.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag  

De centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek luidde als volgt:  

 

Welke factoren zijn van invloed op een integrale beleidsvoering binnen een gemeentelijke organisatie 

ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed?  

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is een meervoudige casestudy uitgevoerd bij de 

gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht ten aanzien van de aanpak in de gemeentelijke 

organisatie omtrent de inzet van maatschappelijk vastgoed. In dit onderzoek is de relatie gelegd met 

het concept van ‘integrale beleidsvoering’. Op basis van de inzichten uit de analyse van de empirische 

bevindingen volgen een aantal factoren die een positef effect hebben op een integrale beleidsvoering. 

In figuur 7.1 is tevens een herzien onderzoeksmodel gepresenteerd.  

 

De centralisatie van de vastgoedtaken heeft in de drie gemeenten geleid tot een professionalisering 

van de vastgoedrol in de organisatie. Vastgoedvraagstukken worden meer benaderd vanuit zowel een 

maatschappelijk of beleidsmatig uitgangspunt als vanuit een vastgoeduitgangspunt. Met als resultaat 

dat de organisatie in staat is om effectiever de link te leggen tussen de verschillende uitgangspunten 

rond de aanpak van een vastgoedvraagstuk. Ook is gebleken dat bepaalde coördinerende 

inspanningen van individuen in de organisatie leiden tot een meer gezamenlijk optreden tussen de 

betrokken afdelingen. Belangrijk hierbij is dat de organisatie ruimte maakt voor de mensen in de 

organisatie die dit soort rollen oppakken.  

 

De bereidheid tot samenwerken is als basis een belangrijke factor voor een integrale beleidsvoering. 

Wel moet worden opgemerkt dat in de gemeten situatie vooral een positief effect is waargenomen 

op de afstemming over de dagelijkse gang van zaken tussen afdelingen. Op strategisch en tactisch 

niveau treden beleidsmatige en vastgoedafdelingen over het algemeen nog te weinig met elkaar in 

overleg. Een gedeelde organisatiecultuur lijkt in dit onderzoek afdelingen, waar tot bepaalde hoogte 

sprake is van een ‘variatie in afdelingscultuur’, aan te sporen tot een gezamenlijke aanpak rondom 



83 
 

vastgoedvraagstukken. De afstemming en samenwerking tussen verschillende sectoren binnen een 

organisatie lijkt zich daarmee te onderscheiden van de afstemming en samenwerking tussen 

meerdere organisaties.  

 

Tenslotte is tot bepaalde mate geconstateerd dat managementinstrumenten, zoals wordt behandeld 

in Wayenberg (2005), een integrale beleidsvoering faciliteren. Een gebrek aan inachtneming van de 

doelstellingen en uitgangspunten van andere afdelingen blijkt een storende factor voor een integrale 

aanpak van vastgoedvraagstukken. Door rekening te houden met andere afdelingen bij het maken van 

keuzes omtrent vastgoedsturing kan een effectieve en efficiënte inzet van vastgoed worden 

gerealiseerd. Naast interne basisregels en afspraken blijft dit instrument sterk afhankelijk van de 

inspanningen van individuele werknemers. Tevens komt naar voren dat werknemers waarde hechten 

aan dialoog, omdat hier de afstemming tussen beleidsdoelen en vastgoeddoelen daadwerkelijk kan 

worden vormgegeven. Mede door de bereidheid tot samenwerken en de gedeelde organisatiecultuur 

kan overleg in alle gemeenten snel ontstaan. Desondanks blijkt dat in twee van de drie gemeenten 

sterk behoefte is aan een bepaalde overlegstructuur om verder te kijken dan de dagelijkse gang van 

zaken. In figuur 7.1 is, naar aanleiding van de bevindingen, een nieuw conceptueel model opgesteld.  

 

 

 
Figuur 7.1 Conceptueel model: Herzien n.a.v. onderzoeksbevindingen 
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7.2 Reflectie op het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een reflectie gegeven op het onderzoek. Allereerst wordt in 7.2.1 gereflecteerd 

op het theoretisch kader en het gehanteerde conceptueel model binnen dit onderzoek. In 7.2.2 wordt 

gereflecteerd op de gemaakte onderzoekskeuzes en worden de implicaties hiervan besproken.  

 

7.2.1 Reflectie op theoretisch kader 

Integrale beleidsvoering zoals wordt beschreven door Wayenberg (2005) gaat over het linken van 

verschillende disciplines en sectoren bij de beleidsaanpak van een vraagstuk. Bij bepaalde projecten 

waar vastgoed een rol kan spelen bij de ruimtelijke ontwikkeling, is de noodzaak hiervoor ook 

aanwezig, zoals blijkt uit de bevindingen. In veel gemeenten zitten vaak grote maatschappelijke 

instellingen die al lange tijd binnen bepaalde vastgoedobjecten gehuisvest zijn. Veel nieuwe 

huisvestingsvraagstukken volgen elkaar hierdoor niet zo regelmatig op, waardoor voorbeelden van 

een structurele gezamenlijke aanpak ook schaars zijn. Binnen dit onderzoek is de nadruk voor een 

groot gedeelte dan ook komen te liggen op de dagelijkse afstemming tussen beide sectoren. Binnen 

de gemeentelijke organisatie, en zeker na de centralisatietrend, gaat men over het algemeen uit van 

een gescheiden rolverdeling. De dagelijkse praktijk is dan ook dat beide sectoren vaak op verschillende 

punten binnen het proces aan zet zijn. De mate in hoeverre dit een gezamenlijk proces is, is daarom 

beperkt te noemen. Het concept van integrale beleidsvoering is daarom in mindere mate toepasbaar 

gebleken binnen deze context. 

 

Wayenberg (2005) gaat bij de toepassing van de structuur- en managementinstrumenten in veel 

gevallen voorbij aan de context van een lokale overheidsorganisatie. Uit de bevindingen blijkt dat 

onderlinge verschillen aanwezig zijn tussen de gemeenten. Zo lijken contextuele factoren zoals de 

organisatieschaal, de aanwezige ambtelijke capaciteit, ervaringen uit samenwerkingsrelaties, de 

impact van organisatieontwikkelingen en behoeften van werknemers in te werken op het effect van 

structuur- en managementinstrumenten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op de uitingsvorm van 

bepaalde instrumenten. Hierdoor geven deze inzichten ontoereikende handvatten voor 

overheidsorganisaties om deze instrumenten ten behoeve van een integrale beleidsvoering effectief 

in te zetten. In mogelijk vervolgonderzoek zou dit opgevangen kunnen worden door bij het opstellen 

van de verwachtingen al rekening te houden met de invloed van factoren die samenhangen met de 

organisatiecontext. Bestaande inzichten uit de literatuur kunnen in dat geval dienen als onderbouwing 

van deze uitspraken.  

 

Het gebruik van de literatuur van Stead & Meijers (2009) over de invloed van cultuur op het integreren 

van beleid van meerdere sectoren of organisaties neemt een bepaalde implicatie met zich mee. Stead 

& Meijers (2009) geven aan dat door de hoeveelheid literatuur die is behandeld sommige 

ondersteunende en belemmerende factoren meer verwijzen naar samenwerking en coördinatie dan 

naar integratie van beleid. Dit is vooral terug te zien in de factoren die in dit onderzoek samenhangen 

met de organisatiecultuur. Ondanks dat samenwerking wel een belangrijke voorwaarde is van wat in 

dit onderzoek wordt aangemerkt als integrale beleidsvoering, dient hier wel rekening mee te worden 

gehouden.  

 

Tijdens de empirische fase van het onderzoek is gebleken dat het gehanteerde conceptueel model als 

toetsingskader onvoldoende geschikt is om een integrale beleidsvoering bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed te meten. De aard van kwalitatief onderzoek brengt met zich mee dat het 
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conceptueel model wordt getoetst op zijn verklarende kracht en helpt dit bij te sturen. Om deze reden 

is na de beantwoording van de onderzoeksvraag dan ook een aangepast conceptueel model 

gepresenteerd dat de mate van integrale beleidsvoering beter verklaart.  

 

7.2.2 Reflectie op onderzoekskeuzes 

Binnen dit onderzoek is gekozen om werknemers binnen de gemeentelijke organisatie te interviewen 

over hoe organisatorische processen lopen ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. 

Zoals bij de reflectie op het theoretisch kader is geconstateerd, komt een structurele gezamenlijke 

aanpak niet frequent voor. In het licht van het gekozen theoretisch concept had het wellicht beter 

geweest om daarnaast een aantal cases, zoals bepaalde huisvestingsvragen of gelopen 

vastgoedprojecten, te behandelen en daarbij betrokkenen mee te nemen in een procesevaluatie.  

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag zou in het vervolg een evaluatieonderzoek een 

passende methodiek zijn, omdat op deze wijze ook gekeken kan worden in hoeverre bepaalde 

instrumenten bij een specifiek vastgoedvraagstuk in de praktijk worden gehanteerd. Zo kunnen ook 

de bevindingen van meerdere respondenten beter in een vergelijkend perspectief geplaatst worden, 

omdat het gaat over één te onderzoeken casus. 

 

Ook is het uiteindelijk moeilijk geweest om culturele concepten, te weten de organisatiecultuur en de 

verschillen tussen afdelingsculturen, in het kwalitatieve onderzoek te meten en ook te herkennen in 

de bevindingen. Veelal hebben respondenten bepaalde eigen subjectieve betekenissen van de cultuur 

of zijn zich niet geheel bewust van het bestaan van bepaalde aspecten die samenhangen met de 

cultuur. Dit komt overeen met de inzichten van Cameron & Quinn (2011) die aangeven dat de 

organisatiecultuur vaak lastig valt waar te nemen. Bij een herhaling van het onderzoek zou ik als 

onderzoeker de keuze maken om culturele factoren te meten aan de hand van een reeds getoetste 

meetschaal. Hierdoor kunnen empirische bevindingen nog beter worden gevangen aan de hand van 

meetbare constructen. Bovendien kunnen deze nog beter in een vergelijkend perspectief worden 

geplaatst. Tijdens het onderzoek zijn eveneens onvoldoende empirische bevindingen verzameld over 

de toepassing van structuurinstrumenten. Toch is deze factor meegenomen door de waardevolle 

inzichten over het belang van coördinerende inspanningen van individuen. Bij een herhaling van het 

onderzoek zou ik in het vooronderzoek al vaststellen of in de desbetreffende organisatie van dergelijke 

instrumenten gebruik wordt gemaakt en of de effectiviteit hier al van valt te beoordelen.  

 

De gemeenten die in dit onderzoek zijn betrokken, hebben al langere tijd te maken met een centrale 

afdeling voor het vastgoedmanagement. Enkele respondenten hebben tijdens de interviews wel 

verwezen naar de situatie waarin de vastgoedtaken nog decentraal waren georganiseerd. Echter is uit 

de bevindingen niet goed duidelijk geworden of centraal of decentraal organiseren van belang is bij 

een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed. Voor de 

volledigheid van het onderzoek was de keuze voor een gemeente met een decentrale positionering 

van de vastgoedtaken een verrijking van de empirie geweest.  

 

Tenslotte is de hoeveelheid aan mensen die zich in de organisatie van de gemeente Rotterdam en 

Dordrecht bezighouden met de inzet van maatschappelijk vastgoed heeft ertoe geleid dat maar een 

klein deel van de praktijksituatie in kaart is gebracht. Ook zijn niet altijd directe 

samenwerkingspartners vanuit beide sectoren in hetzelfde beleidsdomein gesproken. In de gemeente 

Zwijndrecht is daarentegen wel vooral gesproken met respondenten die elkaars directe 
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samenwerkingspartners waren. Zo is een goed beeld ontstaan hoe men vanuit het beleidsdomein en 

het vastgoeddomein de onderlinge samenwerking en de wisselwerking tussen beleid en vastgoed 

ervaart.  

7.3 Aanbevelingen 

Deze scriptie eindigt met een aantal praktische en wetenschappelijke aanbevelingen die voortkomen 

uit de bevindingen van dit onderzoek. Zoals kenmerkend is voor bestuurskundig onderzoek, wordt in 

7.3.1 een aantal aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Daarnaast wordt in 7.3.2 op basis van de 

reflectie op het theoretisch kader en de opgedane bevindingen een aantal wetenschappelijke 

aanbevelingen gedaan die resulteren in enkele suggesties voor vervolgonderzoek.  

 

7.3.1 Aanbevelingen voor de praktijk 

Het onderzoek heeft ook een extern doel, namelijk het doen van aanbevelingen voor de verbetering 

van de taakstelling van de beleidsverantwoordelijke afdeling en de vastgoedverantwoordelijke 

afdeling. In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan het management van 

gemeentelijke organisaties of afdelingen die betrokken zijn bij de inzet van maatschappelijk vastgoed. 

Deze aanbevelingen vloeien voort uit de confrontatie van de theorie met de gemeten praktijksituatie 

bij de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht.  

 

1. Stimuleer afdelingen en werknemers in de organisatie om sectoroverstijgend te kijken naar de inzet 

van maatschappelijk vastgoed 

Een beperking van de huidige aanpak omtrent de inzet van maatschappelijk vastgoed blijkt in de drie 

gemeenten dat men in de organisatie vooral denkt vanuit de doelstellingen van de eigen discipline. 

Dit lijkt kenmerkend voor meerdere gemeentelijke organisaties, waar het accent van de aansturing 

van afdelingen te vaak nog ligt op de eigen portefeuilles en doelstellingen. In lijn met de meerwaarde 

van integrale beleidsvoering is het van belang om afdelingen en werknemers te stimuleren om 

rekening te houden met de integraliteit van de beleidsaanpak. Deze ontstaat bij de inzet van vastgoed 

door een effectieve afstemming tussen beleidsafdelingen en vastgoedafdelingen. Uit het onderzoek 

blijkt dat dit wel inspanning nodig heeft van de organisatie, het management en de werknemers zelf.  

 

De sectoren beleid en vastgoed zijn veelal afzonderlijk vanuit hun eigen taakstelling aan zet bij de inzet 

van maatschappelijk vastgoed en hebben daarnaast veel professionele ruimte om in de organisatie 

invulling te geven aan samenwerking en overleg. Inachtneming, ofwel het rekening houden met de 

uitgangspunten van andere sectoren in de organisatie, blijkt een belangrijke vereiste voor een 

integrale beleidsvoering. Zeker bij vastgoedprojecten en projecten in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling is breder dan de eigen sector kijken belangrijk om integraliteit van de gemeentelijke 

aanpak te waarborgen. Het is aan te bevelen om als afdelingen af te spreken hoe hier in de organisatie 

invulling aan kan worden gegeven.  

 

Een vastgoedbeleidskader zou eventueel een goed sturingsinstrument zijn voor de werknemers in de 

organisatie. Hierdoor kan de link worden gelegd tussen beleidsdoelen en het vastgoed en geeft dit 

idealiter ook sturing aan werknemers om integraal over het vastgoedbeleid te denken. Een belangrijke 

voorwaarde hiervoor blijkt dat zo’n sturingskader breed in de organisatie gedragen dient te worden.  

Het is aan te bevelen om dit soort nota’s gezamenlijk in de organisatie op te stellen.  
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De bevindingen laten zien dat werknemers die op beide afdelingen actief zijn geweest een belangrijke 

rol spelen in de organisatie door een brugfunctie tussen beide sectoren te vervullen. Een instrument 

als ‘functieruil’ zou mogelijk een effectief middel zijn om meer begrip te krijgen van de waarden en 

doelstellingen van andere afdelingen en functies. Dit instrument wordt reeds in bepaalde 

overheidsorganisaties toegepast, maar vervolgonderzoek is wenselijk naar de effectiviteit van dit 

instrument.  

 

2. Vastgoedeenheid meer proactief laten optreden bij de keuzes omtrent de inzet van maatschappelijk 

vastgoed 

Uit de bevindingen is gebleken dat de vastgoedafdeling in de gemeentelijke organisatie nog 

onvoldoende wordt betrokken bij bepaalde keuzes ten aanzien van de inzet van maatschappelijk 

vastgoed. Hierdoor wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de kennis en adviserende rol van deze 

discipline. Dit kan gaan over de financiële gevolgen van afspraken en keuzes met betrekking tot 

vastgoedobjecten, huurders en overeenkomsten. Daarnaast ook over de strategische blik op de 

gemeentelijke vastgoedportefeuille en het management ervan. Ook ontstaan hierdoor nog te vaak 

situaties waarbij de vastgoedeenheid reactief moet handelen op gemaakte keuzes en afspraken 

waarbij inefficiënt en ineffectief met het gemeentelijk vastgoed is gestuurd. Ondanks dat de afdeling 

Vastgoed vooral ondersteunend is aan de beleidsafdeling, is het van belang om de vastgoedkant in de 

organisatie eerder en vaker te betrekken bij het maken van beleidskeuzes en afwegingen. Hierdoor 

kunnen mensen met een vastgoedfunctie in plaats van reactief meer proactief handelen, waardoor 

verspilling van geld en tijd kan worden tegengegaan. Uiteindelijk kan hierdoor de adviserende functie 

van Vastgoed nog beter worden benut en is het nog beter mogelijk om de kennis over de inzet van 

maatschappelijk vastgoed vanuit een vastgoedbril te vergaren en te laten doorwerken in de 

beleidsvoering.  

 

Uit het onderzoek komen enkele hulpmiddelen naar voren die hier mogelijk een stimulerende rol in 

kunnen spelen. Zo kan een basisregel worden aangebracht dat een vraag naar ruimte alleen gesteld 

mag worden als daarbij iemand van de vastgoedafdeling is aangesloten. Daarnaast dienen 

opdrachtgevers en ambtelijke opdrachtnemers in de beginfase van een project, bijvoorbeeld bij de 

samenstelling van projectteams, te herkennen dat ook mensen vanuit de vastgoedverantwoordelijke 

afdeling worden betrokken.  

 

3. Zorg dat structuur- en managementinstrumenten zijn afgestemd op de behoeften van werknemers 

In dit onderzoek is de meerwaarde besproken van bepaalde instrumenten die in de organisatie kunnen 

worden ingezet ten behoeve van een betere coördinatie en samenwerking tussen afdelingen, zoals 

coördinerende functies, dialoog, gezamenlijke planning etc. Uit de bevindingen blijkt dat de behoeften 

van werknemers binnen en tussen gemeentelijke organisaties verschillen over wat nodig is voor een 

meer integrale beleidsvoering. Zo kan behoefte zijn voor meer structureel overleg of juist meer 

laagdrempelig contact. Ook kan een organisatie behoefte hebben aan meer sturing vanuit opgestelde 

kaders of juist aan minder papier en meer professionele ruimte. Werknemers in de organisatie, die 

vaak al voor langere tijd actief zijn binnen de organisatie, weten wat werkt en wat niet werkt bij de 

taakuitvoering. Het is dan ook aan te bevelen om onderzoek te doen naar deze behoeften en hier 

vervolgens ook op in te spelen bij de vormgeving van de aanpak omtrent de inzet van maatschappelijk 

vastgoed. 
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4. Zorg ervoor dat de afstemming met maatschappelijke partijen in de organisatie meer is 

gestructureerd 

Uit de bevindingen is gebleken dat het bestaan van gescheiden clusters bij de inzet van 

maatschappelijk vastgoed zorgt voor complexiteit in de relatie met externe partijen zoals 

maatschappelijke partijen en huurders. In de relatie met externe partijen ontbreekt een effectieve 

communicatie tussen de afdelingen nog te vaak. Reden hiervoor is dat beide clusters vaak apart in het 

proces aan zet zijn met deze partijen. Daarnaast zijn werknemers niet altijd op de hoogte wie zich 

binnen een andere afdeling bezighoudt met een specifiek vraagstuk. Hierdoor wordt nog wel eens 

ervaren dat men langs elkaar heen werkt. In het theoretisch kader van dit onderzoek is dit probleem 

gedefiniëerd als ‘verkokering’, wat volgens Perri (2004) onder andere te wijten valt aan onvoldoende 

gestuctureerde relaties tussen specialisatische functies in de organisatie en met externe partijen. 

Gevolgen hiervan zijn communicatieproblemen, gebrek aan samenwerking en een ineffectieve en 

inefficiente inzet van maatschappelijk vastgoed.  

 

Uit de analyse van de gemeente Rotterdam blijkt dat het opstellen van een interne afsprakenbrief de 

‘driehoeksrelatie’ omtrent vastgoedvraagstukken dusdanig structureert dat nauwelijks problemen in 

de communicatie of samenwerking ontstaan. In zo’n afsprakenbrief kan worden ingegaan op 

verantwoordelijkheden, samenwerking en communicatie met externe partijen en huurders.  

De gemeente Rotterdam heeft een afsprakenbrief opgesteld met een grote beheersorganisatie, maar 

dit zou evengoed functioneel kunnen zijn bij samenwerkingsrelaties van een kleinere omvang. 

Daarnaast is het hebben van een structureel overleg een manier om communicatieproblemen te 

voorkomen en samenwerkingsrelaties te verbeteren.  

 

5. Ondersteun mensen in de organisatie die een verbindende functie hebben  

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde individuen in de organisatie een belangrijke rol spelen bij het 

verbinden van afdelingen. Deze individuen vervullen een brugfunctie in de organisatie door informatie 

te halen en te brengen, aan te sluiten bij overleggen van andere afdelingen, anderen aan te sporen 

om de verbinding te zoeken met andere afdelingen en worden zelfs ingezet om de relatie tussen 

afdelingen te verbeteren. Al met al zorgen deze coördinerende inspanningen tot een meer 

gezamenlijk optreden tussen de betrokken afdelingen. Wel is het zo dat hier niet altijd genoeg ruimte 

en tijd voor is. Teamleiders, die dit soort rollen kunnen oppakken, zijn vooral bezig met het 

takenpakket van de eigen afdeling en de aansturing van het team. Ook lijkt men in de organisatie 

vooral bezig om de regulieren zaken in de lucht te houden. Uit de bevindingen blijkt dat het oppakken 

van dit soort rollen op initiatief van de individuen zelf kan plaatsvinden of hier kan door de leiding op 

worden aangestuurd. In beide gevallen moet het management of de leiding zich ervan bewust zijn dat 

hier ruimte voor moet worden gemaakt. Het is aan te bevelen om meer ruimte in de organisatie te 

creëren om dit soort functies in de organisatie te ondersteunen, zodat ook meer prioriteit kan worden 

gegeven aan het leggen van verbinding met andere afdelingen. Dit zou kunnen door naast de 

teamleiders ook ruimte te maken voor functies die optreden als coördinatoren in de organisatie.  
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7.3.2 Aanbevelingen voor de wetenschap 

Een aantal suggesties voor vervolgonderzoek zijn al reeds in de analyse en de reflectie kort behandeld. 

Zo is aangegeven dat Wayenberg (2005) bij de behandeling van de invloed van structuur- en 

managementinstrumenten onvoldoende ingaat op de invloed van de organisatiecontext.  

Het is aan te bevelen om onderzoek te doen naar de invloed van factoren die samenhangen met de 

organisatiecontext op de toepasbaarheid of effectiviteit van de structuur- en 

managementinstrumenten. Verder is ingegaan op een beperking van het huidige onderzoek, namelijk 

het ontbreken van een organisatie met een decentrale positionering van de vastgoedtaken. 

Vergelijkend onderzoek naar gemeenten die op organisatorisch vlak meer van elkaar verschillen, zoals 

een decentrale en centrale vastgoedpositionering, is aan te raden. In het onderzoek is ingegaan op de 

noodzaak van het afstemmen van culturen van verschillende organisatie-eenheden, zoals door Ling 

(2002) en Dozy (2011) wordt onderschreven. Weinig onderzoek is gedaan naar manieren hoe 

subculturen in een organisatie kunnen worden afgestemd. Het is aan te raden hier verder onderzoek 

naar te doen, omdat een gedeelde organisatiecultuur waardevol blijkt te zijn.  

 

In de reflectie is naar voren gekomen dat de essentie van een integrale beleidsvoering, zoals is 

besproken door Wayenberg (2005), vooral duidelijk wordt wanneer bij bepaalde ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten meerdere disciplines betrokken zijn. Uit de bevindingen blijkt bijvoorbeeld dat 

het lastig is om bij dat soort projecten breder te kijken en de afstemming op de juiste niveaus in het 

proces in te bouwen. Hierdoor wordt bij het maken van bepaalde keuzes onvoldoende rekening 

gehouden met andere disciplines. Om deze reden lijkt de behoefte aanwezig te zijn om bij dergelijke 

projecten na te gaan in hoeverre sprake is van een integrale beleidsvoering en welke factoren hierbij 

van belang zijn. Dit zou kunnen door een vergelijkende casestudie uit te voeren ten aanzien van een 

aantal van dit soort projecten.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten, wat betreft de doorontwikkeling van het gemeentelijk 

vastgoedmanagement, op het punt staan om meer strategisch te kijken naar de inzet en het 

management van het maatschappelijk vastgoed. Ook in de vakliteratuur over gemeentelijk vastgoed 

wordt gesproken over de noodzaak om een integraal vastgoedbeleidsplan op te stellen8, waarin wordt 

ingegaan op de gevolgen van bepaalde beleidskeuzes en toekomstige ontwikkelingen omtrent de 

vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed. In deze lijn is het aan te bevelen om onderzoek uit te 

voeren naar deze stap in het ontwikkelproces van professionalisering en te kijken onder welke 

condities gemeenten in staat zijn om strategisch te kijken naar de inzet van de eigen 

vastgoedportefeuille. Uit de interviews met respondenten binnen dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 

dat de aanwezigheid van een strategisch beleids- of sturingskader, een gedeeld informatiesysteem en 

ambtelijke capaciteit belangrijke voorwaarden hiervoor kunnen zijn.  

  

                                                      
8 De Klerk, E. (2015). De stenen uitdaging: Cultureel vastgoedvraagstuk vraagt om integrale aanpak. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Respondentenlijst interviews  

 

Gemeente Rotterdam Functie 

Respondent 1 Strategisch beleidsadviseur  

Respondent 4 Accountmanager  

Respondent 5 Assetmanager  

Respondent 13 Beleidsadviseur  

Respondent 7 Beleidsadviseur  

Respondent 11 Beleidsadviseur  

Respondent 10 Manager dispositie SO/Vastgoed 

Respondent 12 Teamleider afdeling Vastgoed 

  

Gemeente Dordrecht  

Respondent 14 Beleidsadviseur  

Respondent 15 Beleidsadviseur  

Respondent 16 Clustermanager publieksaccommodaties 

Respondent 17 Strategisch adviseur Vastgoed 

  

Gemeente Zwijndrecht  

Respondent 2 Teamleider Vastgoed 

Respondent 3 Beleidsadviseur  

Respondent 6 Adviseur Team Vastgoed 

Respondent 8 Beleidsadviseur  

Respondent 9 Beleidsadviseur  

 

(Deze respondentenlijst is geanonimiseerd) 
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Bijlage 2. Interviewvragen  

 

 Introductie (onderzoek/interview) 

 Voorstelmoment  

 Doel van het onderzoek 

 Doornemen interviewprocedure (opname, structuur, duur) 

 Interviewverslag en dataverwerking 

 Waarborgen anonimiteit respondent 

Inleidende vragen 
 1. Kunt u allereerst iets vertellen over uw werkzaamheden binnen de gemeente? 

o Functie 
o Organisatieonderdeel (cluster, sector, afdeling, team etc.) 
o Doel van het organisatieonderdeel 

o Leidinggevende/management 

2. Op welke manier bent u betrokken bij de inzet van maatschappelijk vastgoed? 

 

Algemene vragen gedurende het interview 

- Is er sprake van een beleidskader ten aanzien van de inzet van het vastgoed? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, welke beleidssectoren of organisatieonderdelen maken gebruik van dit beleidskader? 

Vervolgvraag 1b: Zo nee, zou een dergelijk beleidskader helpen bij het realiseren van meer afstemming tussen 

beide beleidssectoren? 

Vervolgvraag 2a: Welke partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidskader?  

Vervolgvraag 2b: Op welke niveaus in de organisatie (strategisch, tactisch, operationeel) is dit beleidskader van 

toepassing?  

- Hoe vindt een bepaalde beleidskeuze ten aanzien van de inzet van het vastgoed plaats (vb. 

huisvestingsopgave of vastgoedvraagstuk)?  

- Vindt u dat het beleidskader voldoende sturing geeft in uw werkzaamheden?  

Vervolgvraag: Zo ja/nee, waar ligt dat volgens u aan? 

- In hoeverre komt samenwerking met andere collega’s/organisatieonderdelen voor bij uw werkzaamheden?  

- Hoe beoordeelt u de samenwerking met collega’s uit uw eigen organisatieonderdeel 

(beleidsdomein/vastgoed)?  

Vervolgvraag: Indien positief/negatief, waar ligt dat volgens u aan? 

- Hoe beoordeelt u de samenwerking met collega’s uit het andere organisatieonderdeel 

(beleidsdomein/vastgoed)? 

Vervolgvraag 1: Indien positief/negatief, waar ligt dat volgens u aan? 

- Wat zou mogelijk kunnen helpen om de afstemming van beleid en beleidsactiviteiten tussen de 

organisatieonderdelen (beleidsdomein/vastgoed) te verbeteren?  

 

Organisatiestructuur 

1. Worden pogingen tot afstemming van beleid en beleidsactiviteiten tussen het vastgoedbeleid en het beleid 

van het beleidsdomein volgens u beïnvloedt door de organisatiestructuur (de manier waarop de taken zijn 

verdeeld in de organisatie)? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, op welke wijze?  

Vervolgvraag 1b: Zo nee, op welke wijze zou de organisatiestructuur volgens u deze afstemming kunnen 

bevorderen? 
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2. Worden pogingen tot samenwerking tussen het beleidsdomein en het onderdeel waar de vastgoedtaken zijn 

gepositioneerd volgens u beïnvloedt door de organisatiestructuur (de manier waarop de taken zijn verdeeld in 

de organisatie)? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, op welke wijze?  

Vervolgvraag 1b: Zo nee, op welke wijze zou de organisatiestructuur volgens u de samenwerking kunnen 

bevorderen? 

 

Structuur- en managementinstrumenten 

1. Worden pogingen tot samenwerking tussen het beleidsdomein en het onderdeel waar de vastgoedtaken 

volgens u beïnvloedt door inzet van het management of de leiding? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, op welke wijze? En hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

Vervolgvraag 1b: Zo nee, op welke wijze zou de inzet van het management of de leiding volgens u de 

samenwerking met het andere organisatieonderdeel bevorderen? 

2. Is er een bepaalde functie in de organisatie die toeziet op de integraliteit van de beleidskeuzes? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, hoe beoordeelt u de effectiviteit daarvan? 

Vervolgvraag 1b: Zo nee, zou het helpen om zo’n specifieke functie in de organisatie te hebben? 

3. In hoeverre vindt u dat betrokken afdelingen bij de inzet van vastgoed rekening houden met elkaars 

uitgangspunten? 

Vervolgvraag: Waar blijkt dat uit?  

4. In hoeverre treden beide afdelingen met elkaar in overleg?  

Vervolgvraag 1: Is hier een bepaalde structuur voor bepaald? 

Vervolgvraag 2: Hoe beoordeelt u dit? 

5. Indien een project of programma wordt opgestart ten aanzien van de inzet van vastgoed, zijn beide 

beleidssectoren hierbij betrokken? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, op welke wijze? En in welke mate? 

Vervolgvraag 1b: Zo nee, zou dit de afstemming van beleid en beleidsactiviteiten tussen de 

organisatieonderdelen (beleidsdomein/vastgoed) bevorderen? 

6. Is er sprake van een gedeeld beleidskader dat sturing geeft aan de gemeentelijke vastgoedaanpak? 

Vervolgvraag 1a: Zo ja, helpt dit de afdelingen bij het maken van beleidskeuzes? 

Vervolgvraag 1b: Zo nee, zou dit mogelijk van waarde kunnen zijn voor de gemeente? 

 

Organisatiecultuur 

1. Vindt u dat samenwerken kenmerkend is voor de organisatiecultuur?  

Vervolgvraag 1: Zo ja/nee, waar merkt u dat aan?  

Vervolgvraag 2: Bevordert dit de samenwerking met andere organisatieonderdelen 

2. Vindt u dat er sprake is van verschillen tussen de afdelingsculturen in de organisatie?  

Vervolgvraag 1: Zo ja/nee, waar merkt u dat aan? 

Vervolgvraag 2: Heeft dit volgens u invloed op het samenspel tussen beide afdelingen? 

 

Afsluiting interview 

 Heeft u verder nog vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit interview of het onderzoek? 

 Afspreken contact over uitwisseling interviewverslag  

 Dankwoord 

 

 

 


