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Introductie

HvA Kenniscentrum Techniek
Domein Techniek
Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam is de grootste technische HBO van Nederland. Het domein
bestaat uit elf technische opleidingen en twee technische leerroutes. Het palet aan opleidingen is zeer divers,
van E-Technology tot Logistiek, van Bouwkunde tot Forensisch Onderzoek en van Maritiem Officier tot Aviation
Studies.

Onderzoek bij domein Techniek
Onderzoek heeft een centrale plek bij domein Techniek. Dit onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk
en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan praktijkinnovaties. Het
praktijkgericht onderzoek van de HvA heeft drie functies:
• Het ontwikkelen van kennis
• Ervoor zorgen dat (de ontwikkelde) kennis ten goede komt aan de beroepspraktijk en maatschappij
• Ervoor zorgen dat (de ontwikkelde) kennis doorwerkt in het onderwijs, inclusief de professionalisering
van docenten
Domein Techniek kent 5 onderzoeksprogramma’s die allen nauw gekoppeld zijn aan een deel van de opleidingen.
De programma’s zijn:
1. Aviation
2. CleanTech
3. De Stad
4. Forensisch onderzoek
5. Mainport Logistiek
Het HvA-Kenniscentrum Techniek is dé plek waar de resultaten van het praktijkgericht onderzoek worden
gebundeld en uitgewisseld.
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INLEIDING

Steppingstone relaties van ‘PLACES’.
Steppingstone relatie visualiseren de complementaire
relaties tussen bestemmingen en ‘PLACES’ in de stad

Met de uitvoering van het onderzoek ‘Het stedenbouwkundig bureau van de toekomst’ (zie eerste rapportage van het RAAK-project) aan de Hogeschool van
Amsterdam is een kennisplatform tot stand gekomen
over de inhoud en onderlinge positionering van stedelijke theorieën, methoden en casussen. Het platform

stelt de stedelijk professional (al werkend en lerend)
in staat, in samenspraak met collega’s, de beschikbare
interdisciplinaire kennis over ruimtelijke analyses in
stedelijke gebieden te ontsluiten, te delen en te vergroten. In deze zin is de hoofdvraag van het onderzoek, zoals hieronder vermeld, beantwoord:
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1.0 Perspectieven
voor de stad en
de stedelijke
professional

Hoe kunnen de stedenbouwkundige bureaus voldoen
aan de actuele vraag van de markt naar kennis van
fysiekruimtelijke factoren die van belang zijn voor
duurzame sociaaleconomische waardeontwikkeling
van steden?

Ondanks het feit dat de vragen, zoals die in het voorstel voor het RAAK-MKB-onderzoek waren opgesteld
niet zijn veranderd, was het duidelijk dat de veranderde maatschappelijke context invloed zou hebben op
het onderzoekproces.

In het onderzoek bleek dat de specifieke deelvragen
van de hoofdonderzoeksvraag zeer complex van aard
waren. De deelvragen van het onderzoek zijn daarom
beantwoord in relatie tot het einddoel van het onderzoek: het maken van een kennisplatform voor de
stedelijk professional. De vraagstukken die voor de
beroepsgroep erg interessant zijn, maar vooralsnog
zijn blijven liggen, zijn benoemd als uitdagingen voor
de toekomst.

Dit RAAK-onderzoek vond als het ware plaats in het
oog van een orkaan: in een systeemcrisis die vrijwel alle
verwachtingen over de ernst ervan heeft overtroffen.
We hebben ons vanaf het begin dan ook afgevraagd
hoe we de uitkomsten van het RAAK-onderzoek op
een duurzame wijze zouden kunnen implementeren in
de beroepspraktijk van de stedenbouwkundige bureaus. Het belang van een ingrijpende kennisinnovatie
bleek evident en noodzakelijk voor het bestendigen van
essentiële vakinhoudelijke waarden binnen verschillende disciplines, zoals die van de stedelijk experts.

Het onderzoeksteam ziet het als een uitdaging om
het www.urban-knowledge.nl kennisplatform, ook
na de afronding van het onderzoek, eind juni 2014, in
samenwerking met partners actueel te houden. Met
onderhavig rapport beogen we in een eerste reactie op
dat streven richting te geven aan de ontwikkelpotenties en -mogelijkheden voor de verdere uitbouw van
het kennisplatform. Aan de hand van een beschouwing
op de stedelijke ontwikkelingen en stedelijk professionals van vandaag de dag, in het licht van perspectieven voor de toekomst.

Het was van meet af aan duidelijk dat de ontstane
impasse in de financiële draagkracht van onze westerse samenleving lang zou duren. Het was ook helder
dat het een grote impact zou hebben op het reilen en
zeilen van stedenbouwkundige bureaus en stedelijke
gebieden, in ruimtelijke en sociaaleconomische zin.

1.1 Stedelijke context
Het is voor een goed begrip van de resultaten van ons
onderzoek van belang de veranderde maatschappelijke
en beroepsmatige situatie in het stedelijk werkveld aan
de orde te stellen. Het vormt de kaders voor hetgeen
wij voor de toekomst van die stedenbouwkundige
bureaus van belang achten. Erin liggen bovendien de
kansen voor duurzame verankering en verdere uitbouw
van de uitkomsten van het RAAK-onderzoek, vanuit
www.urban-knowledge.nl

1.1.1 Het recente verleden:
De motieven voor het initiatief van de RAAK-opgave
lagen voor ons in het recente verleden. Zo niet de
ontwikkelingen in de sociaaleconomische en ruimtelijke context van de Nederlandse steden. Die worden
namelijk niet zozeer vanuit het verleden gevoed als
wel vanuit een globale dynamiek.

Figuur 1.1 Logo urban-knowledge.
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Jaap Modder onderschrijft dat betoog in zijn reactie
‘ExitRO’ (Private Picks, Deltametropool) van 2010 en
signaleert het verder uiteenvallen van verstedelijkingsen mobiliteitszaken. Deze breuklijngedachte spoort
geheel met hetgeen Arnold Reijndorp vanuit zijn functie als lid van de VROM-raad in 2008 in een interview
treffend verwoordde. “Een intensievere verstedelijking
vraagt om combinaties en een integrale aanpak in verschillende sectoren, ook op Rijksniveau.” We hadden
in dat verband veel beter moeten luisteren naar hetgeen Sam D. Sieber in zijn ‘Fatal Remedies: the Ironies
of Social Intervention’ (1982) reeds heeft geschreven
over ons falen.

“Van het verleden kunnen wij niets leren”
‘Van het verleden kunnen wij niets leren’ was en is nog
steeds één van de meest interessante statements over
het spanningsveld tussen het ‘actuele’ nu en de ‘mogelijke’ toekomst. Het was collega Prof. Dr. Ir. Teake
de Jong, van de TU Delft die dit statement met plezier,
leedvermaak en volle overtuiging meermaals verkondigde. Hij refereerde met deze stelling aan het feit dat
niets onder gelijke omstandigheden van context, tijd
en plaats gebeurt en daarmee alles onvergelijkbaar is.
Zijn opmerking verwijst ook naar de paradoxale
behoefte van de mens de toekomst vanuit het heden
te kunnen bepalen en te beheersen. En al zouden we
al van de geschiedenis kunnen leren, we doen het in
feite nauwelijks. Wij zouden ons dat statement vaker
moeten realiseren. Het is tenslotte verdedigbaar dat
het streven de toekomst in al zijn facetten te willen
beheersen aan de wieg stond van de huidige crisis.

Volgens principes van orde en beheer heeft de snelle
groei en expansie van de Nederlandse steden een
enorm systeem van formele controle, regels en richtlijnen tot gevolg gehad. Helaas blijkt dat systeem op
dit moment, door gebrek aan flexibiliteit en adaptiviteit, contraproductief en houdt het ten onrechte een
illusie over de effectiviteit van die controle in stand.
Nederland heeft meer dan honderdduizend regels en
richtlijnen voor RO. Dit heeft een proces van eenzijdige bescherming van partijen tot gevolg gehad ten
koste van een hoge formele werkbelasting in de behandeling ervan. En de actuele dereguleringsprocessen
hebben als onbedoeld effect daarnaast eerder een
toename dan een afname van controleregels tot
gevolg.

Prof. Dr. Ir. V. Meyer van de TU Delft heeft met zijn
publicatie ‘Het tij moet gekeerd’ in de Groene Amsterdammer van 5 mei 2008 korte metten gemaakt met de
efficiëntie van het huidige planningssysteem in Nederland. Er is naar zijn mening nauwelijks sprake van een
effectieve invloed en doorwerking vanuit beleid en
planning op de feitelijk inrichting van stad en land.
Door gebrek aan een brede inhoudelijke aanpak constateert hij een toenemende fragmentatie en verrommeling. Hij geeft aan dat het weer tijd wordt op een
effectieve, meer integrale wijze onze behoefte aan
perspectief over de toekomst vorm en inhoud te geven. In feite verwoordt hij de achterliggende fenomenen van ‘Bounded Rationality’ (Herbert A. Simon) en ‘
Hyperbolic Discounting’ (Prof. Richard Herrnstein)
over het onvermogen van de mens om een gekozen
perspectief in de toekomst binnen een gegeven tijdspanne op een gelijkwaardige wijze af te wegen ten
opzicht van de eigen actualiteit.

Het resultaat van één van onze afstudeergroepen van
de Hogeschool van Amsterdam die in Amsterdam Oost
de planvorming van de afgelopen decennia heeft
onderzocht, laat zien dat in opeenvolgende perioden
van beleid telkens opnieuw initiatieven voor planning
en ontwikkeling werden genomen, maar dat die nauwelijks gebruikmaakten van hetgeen eerder door experts was onderzocht en geconcludeerd. Het wiel
werd steeds opnieuw uitgevonden en telkens opnieuw
betaald. Het systeem van vierjarige raadsverkiezingen
voor (deel)raden is bovendien geldverslindend en inhoudelijk contraproductief. Het brengt namelijk door
de korte termijnen niet de noodzakelijke visie, consensus, samenhang en continuïteit tot stand in de stedelijke ontwikkeling.

Het is interessant dat Ed Nijpels (NL ingenieurs) de
ministeriele versnippering van de ruimtelijke ordenings- en huisvestingsopgave in het regeerakkoord
van 2010 als een stoelendans en departementale constructiefout definieerde. Hij ziet het als een breuk met
de eerdere integrale benadering van de ruimtelijke
problematiek die geen logische inhoudelijke gronden
had maar slechts vanuit management werd ingegeven.

Onze behoefte de toekomst, op voorhand op basis van
legitieme doelstellingen, vorm en inhoud te geven,
heeft processen in gang gezet die vrijwel onomkeerbaar en nauwelijks te controleren zijn. We hebben
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Figuur 1.1.1--2 Inkomstenverschillen gebaseerd op Saez, Atkinson en Piketty

Figuur 1.1.1--1 Ecologische footprint

daarmee een toekomst gecreëerd die we onszelf niet
altijd toewensen, noch voorgenomen hadden. Het is
duidelijk dat deze (wereldwijde) processen onze dagelijkse levenskwaliteiten op lokaal-stedelijke schaal, nu
en in de toekomst, ruimtelijk en sociaaleconomisch
sterk beïnvloeden.

staan in arme landen worden bedreigd door de grote
verschillen in toegang tot middelen van bestaan zoals
water, voeding, energie en mineralen. Bovendien is de
ecologische footprint van de westerse samenleving tot
overmaat van ramp vier tot negen maal te groot. Ongelijkheid die internationale conflicten en oorlogen
voedt. Waarbij politici en/of strijdgroepen in conflictgebieden hun machtsbasis op basis van religieuze verschillen versterken en daarmee lokale samenlevingen
duurzaam ontwrichten.

Op wereldschaal staan de basiswaarden van ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ onder druk en daarmee die
van de rechten van mensen en uiteindelijk van de democratie. De basiscondities voor een menselijk be-
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verschillen juist groter gemaakt. Er zijn nauwelijks
maatregelen genomen om dat tegen te gaan. Sociale
cohesie neemt daardoor af. Met als gevolg afname van
sociaal vertrouwen en vermindering van het niveau van
‘social capital’ als incentive voor burgerschapsvorming,
gemeenschapszin en goed ‘burgerschap’.

In recente publicaties over de grote toename van inkomens- en vermogensverschillen blijkt dat 1 % van de
Amerikanen 40% van het nationaal vermogen bezitten.
En in Nederland bezit 2% van de Nederlanders 20%
van het nationaal vermogen. Ondanks de verschillende
opvattingen tussen bijvoorbeeld de OESO en de UvA
wordt duidelijk dat dit een fundamentele bedreiging is
van basiscondities in de rijke landen.

De toename van de functioneelruimtelijke en sociaalpolitieke dynamiek op wereldschaal van de afgelopen
decennia heeft ons, ondanks de ongekende mogelijkheden vanuit technologische innovaties, voor grote

Volgens recent onderzoek van de UvA, hebben beleidswijzigingen tijdens de huidige recessie inkomens-
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aan ‘vertrouwen’, ‘keuzevrijheid’ en de ‘betekenis van
iets’, in plaats van ‘efficiëntie’, ‘regels’ en ‘kosten.

lokale problemen geplaatst. Er zijn volop mogelijkheden
en vele argumenten te geven om wat plaatsvindt van
reden en motief te voorzien, maar de legitimering ervan
is vaak dun en de logica ervan zelden bevredigend.

Onze sterk geformaliseerde samenleving heeft vanuit
deze insteek veel professionele probleemeigenaren,
die tevens beheerders van ons sociaal, cultureel en
financieel kapitaal zijn. Zij zullen zich volgens (Christopher B. Boob) vanuit het fenomeen van ‘Social Reproduction’ tegen al te grote veranderingen verzetten
uit angst voor eigen baan en verlies van werkbehoud,
hetgeen een remmende invloed zal hebben op de
noodzakelijke transitie.

Belangrijke thema’s binnen ons vakgebied en de wereld daaromheen zijn integraliteit, continuïteit en versterking van waardestromen en in mindere mate hoeveel we kunnen verdienen en bezitten. De dynamiek
rondom het sturen en beheersen van vraag- en aanbodsystemen en sectorale doelen, vraagt op (sub)lokale schaal om een algehele herbezinning en herijking
over wat we als samenleving vanzelfsprekend en
maatschappelijk verantwoord beschouwen. Prof. Dr.
Ir. J. Rotmans (EUR) heeft het in dat verband over
‘glokale’ interactie. Interactie tussen hetgeen zich op
wereldschaal afspeelt en de impact daarvan op onze
lokale samenleving.

Ondanks de complexiteit van de opgave die in een
transformatie besloten ligt, zijn diverse thema’s al aan
de orde van de dag. Zowel in de politiek als in de stedelijke samenleving zelf. De actuele dereguleringsprocessen, waaronder de afbouw van ons sociaal stelsel
en de diverse beschermingsconstructies voor culturele
faciliteiten, zijn enorm ingrijpend en kunnen niet zonder meer overgedragen en inhoudelijk afgedekt worden
door een ‘participatiesamenleving’, terwijl de vrees voor
grotere sociaaleconomische ongelijkheid toeneemt.

De insteek die wij er zelf aan geven kan duidelijk maken welke paradigma de huidige impasse representeren, welke veranderingen reeds ingezet zijn en welke
weg we nog te gaan hebben om inhoud te geven aan
de noodzakelijke transformaties. De inhoudelijke
vraagstukken daarvan komen impliciet in dit hoofdstuk
aan de orde.

1.2 De stad staat onder druk
Het centrale statement ‘De stad staat onder druk’ aan
de start van het RAAK-onderzoek verwoordt het gehele scala aan urgente aspecten die op dit moment de
stedelijke opgave bepalen.

Sociaalmaatschappelijke en individuele economische
flexibiliteit, creatief vermogen, lokale zelfredzaamheid
en informalisering lijken vooralsnog de noodzakelijke
kernwaarden die perspectieven bieden. Een transitie
vereist evenwel nog de nodige innovatie van kennis en
expertise en een effectieve wijze van kennisdeling en
maatschappelijke regie.

Er is volgens Pedro B. Ortiz (Urban Consultant bij de
World Bank) wereldwijd een landvlucht van 300.000
mensen per dag naar stedelijke thuishavens gaande.
Dit speelt ook in Europa. Om de landvlucht te faciliteren verhoogt een land als China de overheidsinvesteringen voor het bouwen van steden, om zo ook de
planeconomische banenmotor en de economische
groei stand te laten houden. Maar op een wereldwijde
schaal doen die investeringen niet af aan de zorgen die
een OESO heeft over het opvangvermogen van de
(sub)metropolitane gebieden, en de vrees voor destabilisatie van de politieke en sociaaleconomische structuur van stedelijke gebieden.

Prof. Dr. Ir. J. Rotmans heeft het over: 1) een verandering van de formele maatschappelijke orde, de balans tussen individualiteit en collectiviteit, waarin de
samenleving meer onzekerheden zal kennen voor iedereen en meer gericht moet worden op ‘gebruik’ en
‘bottom up’ in plaats van ‘bezit’ en ‘topdown’: 2) een
verandering van een tijdsbeeld, bepalend voor de economische balans van waardecreatie, waarin de economie zich moet richten op ‘co-operatie’, ‘social cost
benefits’, ‘circulaire processen’, ‘waardecreatie’ en
‘gemeenschap in plaats van ‘exploitatie’, ‘economische
waarden’, ‘lineaire processen’, ‘af-waardering’ en ‘individu’: 3) de verandering van intrinsieke waarde, bepalend voor de kwaliteit van leven, waarin bewoners prioriteit geven aan levenskwaliteit en eisen zullen stellen

De Nederlandse steden zijn door de welvaartsgroei en
planeconomische bouwprocessen van de laatste decennia, ruimtelijke gefragmenteerd en sociaaleconomische meer gesegregeerd dan we willen weten. De
heftige discussie naar aanleiding van het rapport
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Figuur 1.2.1 Fysieke kenmerken welvaartverschillen, Sao Paulo

zoek, waaronder die van ‘Exploring the Public City’ en
de expertmetingen van het RAAK-onderzoek onderschrijven deze stelling.

‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’
van Stadsforum (2014) over de feitelijke of vermeende economische tweedeling in Amsterdam, West,
Zuid-Oost en Noord versus centraal, getuigt daarvan.

De actuele discussie over de vermeende fatale bouwwoede van wethouder H. Karakus in Rotterdam en zijn
criticaster Prof. Dr. W. Vanstiphout van de TU Delft
representeert een ander dieperliggend ruimtelijk probleem in stedelijke gebieden. Zelfs de DRO Rotterdam
bleek er blijkens de discussie over de EVR (Economische Verkenningen Rotterdam) 2013 van overtuigd
dat het beter was in ‘stenen’ te investeren, dan in het
publiekruimtelijke systeem van de stad. In tegenstelling tot banken waar aandeelhouders medeverantwoordelijk zijn voor het deficit van hun bank, kunnen
B&W’s min of meer hun gang gaan. En ook de burger,
hoewel verantwoordelijk voor zijn mandaat aan de
politiek in zijn stad, treft geen blaam. De stelling dat
veel steden in feite failliet zijn, is wat mij betreft mede
daarom inmiddels goed verdedigbaar. De deregulering
zal het gevaar bovendien vergroten en te zijner tijd om
ingrijpende financiële bijstellingen vragen.

De discussie ging vooraf aan de rapportages van de
UvA en de OESO over de toename van ongelijkheid en
welvaartverschillen, waarin Nederland als tweede achter Amerika eindigt op de wereldranglijst. Ergens gaat
er dus iets niet goed in de kennishuishouding over dit
thema, hetzij vanuit de definities en/of vanuit de parameters als basis daarvan. De ‘Stadsforum’-discussie in
het Pakhuis te Amsterdam richtte zich sterk op de
sociale aspecten van de lokale samenleving en legde
geen directe relatie met de fysiekruimtelijke condities
van die wijken en buurten. Dit in schril contrast met de
presentaties van DRO Amsterdam over economische
statistieken van de ruimtelijke condities in Amsterdamse wijken. Die fysiekruimtelijk aantoonbaar ten
grondslag liggen aan de verschillen van sociaaleconomisch draagvlak van die betreffende wijken.
De fysieke component is simpelweg randvoorwaardelijk voor sociaaleconomische potenties en daarmee ook
een bepalende factor voor de ontplooiingskansen van
bewoners. Het geringe sociaaleconomische draagvlak
van met name naoorlogse (inter)nationale stedelijke
gebieden is vanuit de eerder aangegeven transformatieslag dan ook een urgente opgave voor steden. Uitkomsten van ons jarenlange (inter)nationale onder-

Volgens het CBS staan 1.4 miljoen huiseigenaren
hypothecair onder water. Het NIBUD-boekje van
de burger staat daardoor in toenemende mate onder
druk en dat wordt door de deregulering voorlopig niet
minder. De financiële positie van burgers is een punt
van zorg voor de stedelijk professionals en de stad
als samenleving.
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Bovenstaand geheel representeert het einde van de
planeconomische basis van stedelijke ontwikkeling.
Mijn collega-lectoren Dr. G. Blauwhof en W. Verbaan
hebben er al veelvuldig over gepubliceerd, zie ‘Samen,
Sneller, Slimmer’ (2013). Met als rode draad dat een
paradigmashift parallel loopt aan de verandering van
de ruimtevraag voor arbeid. En dat een crisis niet door
één probleem maar door de combinatie van vele zaken
ontstaat. We §hebben het dan over de lokale gevolgen
van arbeidsdeling op wereldschaal, de enorme technologische ontwikkelingen in ICT en digitale media,
en het innoveren van werkprocessen via het nieuwe
werken en door een enorme toename van zzp’ers. De
jarenlange eenzijdige ontwikkeling die gebaseerd was
op het scheiden van functies als arbeid staat aan de
basis van de actuele leegstand in stedelijke gebieden.
Ook de stedelijke draagvlakproblematiek, over het in
stand houden van belangrijke stedelijke voorzieningen,
vindt daarin zijn grond.
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Figuur 1.2--2 Huishoudens met onderwaarde eigen
woning, 1 januari 2011. In % van huishoudens met eigen woning: Bron: CBS
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Het maatschappelijk en stedelijk management heeft
te vaak gefaald en staat ter discussie. Het is deels de
onbedoelde bijwerking van de moderne tijd en de ‘economy of scales’ (Adam Smith) waarin, geheel volgens
de later beschreven principes van ‘Surges of Rational
and Normative Ideologies of Control in Managerial
discourse’ door (Barley & Kunda), in eerste instantie het rendement en het ‘profit’ centraal stonden en
vervolgens het eigenbelang van het management.
De perverse bijeffecten daarvan hebben het ethisch
gehalte van de politieke en economische ‘elite’ pijnlijk
zichtbaar gemaakt en het vertrouwen in de democratie
aangetast. Volgens sommigen hebben de bijeffecten
zelfs de functionaliteit van het maatschappelijke systeem, de ‘trias politica’, aan de orde gesteld.
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Figuur 1.2--3 Gemiddelde onderwaarde per 1 januari
2011, eigen woning naar leeftijd hoofdkostwinner in K€: Bron CBS
	
  
	
  

Vanuit diverse publicaties en gesprekken worden de
cijfers over leegstand duidelijk. Van de 10 miljoen m2
maatschappelijk vastgoed komt naar zeggen 6 miljoen
vrij. Bij de kantoren is dat 8 miljoen, in bedrijfsruimten
6 miljoen en in het stedelijke winkelapparaat ongeveer
4 tot 5 miljoen. De gevolgen van het nieuwe werken
zijn nog onduidelijk maar zullen zeker enkele miljoenen bijdragen. De boekwaarden en rentelasten van
ineffectief publiek/privaat grondbezit zijn landelijk niet
geheel bekend maar moeten gezien de getallen die
we kennen, zoals in Almere 500 miljoen en Apeldoorn
200 miljoen, enorm zijn. In combinatie met de deregulering van subsidies voor natuurbeheer, herstructu-

50	
  

45	
  
40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  

	
  

0	
  

1995	
  

2000	
  

2005	
  

2010	
  

2015	
  

2020	
  

2025	
  

2030	
  

	
  

Figuur 1.2--5 Prognose aandeel %, (man) zzp’ers van
werkzame beroepsbevolking in de bouw,
bij onveranderd beleid: Bron KvK
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Figuur 1.2--4 Verandering zorgzame samenleving

Ze vereisen andere vormen van management waarin
kennisinnovatie en expertiseontwikkeling centraal
staan en waarin een integrale aanpak de gewenste
toegevoegde waarde realiseert.

rering van landbouw en water- en milieubeheer zullen
ingrijpende innovaties en investeringen noodzakelijk
zijn om van problemen kansen te maken. Al met al zal
het proces van afwaardering naast de gevolgen van de
lopende deregulering en bezuiniging ook een wissel trekken op de gemeentelijke financiën (50 miljard tekort volgens CBS 2014) en uiteindelijk op het
NIBUD-boekje van de eindgebruikers. In dat verband
getuigt de beslissing van B&W Utrecht om een aantal
grote projecten te stoppen van bestuurlijke moed.

	
  
	
  

	
  

1.3 De expertise staat ter discussie
De laatste decennia is de stad te vaak het toneel geweest van persoonlijke carrièrebehoeftes van politici
en management. Volgens vele professionals is er
sprake van een competentiestrijd tussen het stedelijk
management en de politiek enerzijds, en de kennis
van professionals anderzijds. Het stedelijk management kon ongeacht consensus over duurzaam maatschappelijk nut en effectiviteit hun plannen vanuit het
welvaartsperspectief doorzetten en realiseren. Dat

De verschillende beschreven processen stellen de
politiek en het stedelijke management voor grote problemen. Ze trekken een grote wissel op het bestuurlijk
vermogen van die politiek enerzijds en het innovatief
vermogen van de stedelijk professional anderzijds.
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Figuur 1.3--2 Netwerkanalyse-methodiek voor OV-knooppunten

deed zich ook voor bij semi-overheid en non-profit
organisaties zoals universiteiten, woningcorporaties,
zorginstellingen, etc. Daar waar de stedelijk expert
kritisch en betrokken was, moest hij van goeden huize
komen of zich conformeren aan de opvattingen en
projectambities van het management.

Figuur 1.3--1 Netwerkconcept van OV-corridoors in Noord-Holland
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De enorme afname van de invloed van ruimtelijk professionals en hun expertise bij landelijke, provinciale
en stedelijke overheden loopt niet toevallig parallel
met de toename van managementprofessionals in die
organisaties. Er vond een scheiding plaatst tussen
management als doel en de inhoudelijke content als
middel daartoe. De stad werd een managementopgave,
met een kortetermijnprioriteit voor projecten en oplossingen, aangestuurd door private belangen en kort

geld. Dit maakt de politiek populistisch ten koste van
langetermijnvisievorming en bestuurlijke transparantie.
Langetermijninvesteringen voor structurele verbeteringen van het publiekruimtelijke domein stonden
lange tijd zelfs nauwelijks o p de agenda. De ‘Maak
Plaats’-studie (2013, Provincie Noord-Holland en
Vereniging Delta Metropool) vormt een interessante
uitzonderingen op deze regel en biedt op basis van
innovatief onderzoek interessante perspectieven voor
herverbinden van stedelijke netwerken, voor sociaaleconomische waardecreatie. Maatschappelijke beleidsdoelen ten aanzien van verticale sociale mobiliteit
zou de vader van de gedachte kunnen zijn, maar heeft
in werkelijkheid uiteraard meerdere bepalende parameters.
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blijven min of meer unieke persoonlijke overtuigingen dominant, zonder dat duidelijk is welke waarden
daarin nu generiek en van algemeen belang zijn. Terwijl de stad een algemeen belang vertegenwoordigt.
De discussie over die kloof wordt nauwelijks gevoerd,
waardoor er geen basis is voor een kritische reflectie
op stedelijk management, beleidsvoornemens en planvorming in het politieke overleg.

Managers zijn de interface tussen de kennis en macht,
tussen expertise en het politieke beleid, binnen steden.
Goede managers weten het beste van de kennis en de
macht met elkaar te verbinden en komen zo tot toegevoegde waarde. Slechte managers gebruiken hun rol
als interface via manipulatie voor het zeker stellen van
hun eigen agenda en zichzelf.
Inhoudelijke stedelijke expertise krijgt door een
constant proces van deregulering vrijwel geen voet
meer aan de grond. Waar nodig wordt de vraag naar
expertise uitbesteed. Dat laatste is gezien de financiële posities van vele stedelijke overheden in feite
niet gewenst en uitermate moeilijk.

De stedenbouwkundigen onderschrijven eigenlijk al
jarenlang dat ze hun rol als ruimtelijk expert in de
discussie met de politiek en het stedelijke management voor een belangrijk deel hebben verloren. De
redenen liggen voor de hand. De stedelijk professional legitimeert zijn expertise nauwelijks op basis van
objectiverende, generieke en kritische kennis vanuit
zijn beroepsgroep. Hierdoor kan hij als professional
geen positie innemen vanuit die generieke expertise.
Hij is op zijn persoonlijke opvattingen aanspreekbaar
en daardoor uitermate kwetsbaar als die niet worden
gedeeld door de opdrachtgevers van de stad. Hij wordt
in feite gegijzeld door zijn opvattingen en moet voor
de continuïteit van zijn eigen rol en inkomen voorzichtig zijn met kritische vragen over het stedelijke beleid.
Hier lijden drie partijen verlies. De politiek en het management omdat ze geen kritische feedback krijgen op
hun beleid en plannen. De stedelijk professional omdat
hij zijn expertise niet innoveert en zijn integrerende
rol verliest. En uiteindelijk de eindgebruiker, want die
krijgt niet de kwaliteit die hij voor zijn sociaaleconomisch functioneren nodig heeft.

De vraag is gerechtvaardigd wie er nu aan het stuur
staat van de ruimtelijke integrale kwaliteit van regio’s
en steden en met welk gezag.
Sinds het succes van toenmalig wethouder A. Duivesteijn, met de bouw van het Haagse stadhuis begin
jaren negentig, wil elke wethouder graag zijn eigen
deel van de vastgoedportefeuille van de stad. De
ruimtelijk professionals (planners, stedenbouwers en
architecten) hebben op hun beurt voor eigen toekomst
en inkomen vaak kritiekloos meegelift die behoefte
van politiek en management aan projecten met veel
exposure voor in feite persoonlijke branding. In de vele
boekpublicaties van toonaangevende architecten- en
stedenbouwkundige bureaus staat hun signatuur (als
middel voor de aanpak van stedelijke problemen en
ontwikkelingen) centraal, maar de generieke theorieën
en analysemethodieken voor de legitimatie ervan willen nog wel eens ontbreken. Vandaar dat een uitstekend boek van een goed bureau ‘De Spontane Stad’
moest heten, terwijl de stad per definitie niet spontaan
is. Welk signaal geven we daarmee af?

De beroepsgroep verwijst regelmatig naar het gedachtegoed van J. Jacobs. Maar er is sinds die tijd meer
onder de zon, met name de wetenschappelijke kennis vanuit sociale wetenschap en ‘cognitive sciences’
bieden tal van innovatieve toepassingsmogelijkheden
voor onderzoek naar het functioneren van gebruikers
van stedelijke systemen.

Uit ons onderzoek blijkt dat, uitzonderingen daargelaten, de expertise van vele stedenbouwkundige bureaus nauwelijks gebaseerd is op een gemeenschappelijk body of knowledge. Jonge professionals met
een universitaire opleiding en een expertise in ‘urban
analysis’ kunnen hun kennis mede daardoor en door
een gebrek aan (digitale) innovatie nauwelijks verder
ontwikkelen op die bureaus. Kennis van en inzichten
in het succes van steden wordt als gevolg nauwelijks
stelselmatig onderzocht en geobjectiveerd. Hierdoor

Stedelijke concepten, visies, strategische plannen en
definitieve ontwerpen zijn bij een gebrek aan generieke inhoud slechts tijdelijk van belang en eenvoudig
te degraderen tot een plaatje, een 2 dimensionale representatie, waar je iets af kan halen en kan vervangen
voor iets anders. Een gemiste kans, want de kracht van
een integrale ruimtelijke visie en/of strategie in stedelijke plannen is gebaseerd op de specifieke fysieke
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interactie tussen de verschillende sociaaleconomische
belangen die expliciet te representeren zijn. En het
zijn juist die belangen die de noodzakelijke sociaaleconomische waardecreatie vertegenwoordigen en de
fysiekeruimtelijke ingrepen daarvoor legitimeren.
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1.3.1 De kaalslag in de beroepsgroep
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De beroepspraktijk van architecten en stedenbouwkundigen is zwaar getroffen door de economische
crisis en dat zal voorlopig niet veranderen. Uit gesprekken met bureaudirecteuren blijkt dat de kaalslag
enorm is. Het aantal architectenbureaus lijkt met 5060% verminderd en die van stedenbouwkundigen met
30-40%. De bureaugrootte is vrijwel overal meer dan
gehalveerd. De jaarverslagen van het Architecten Register en die van de BNSP bevestigen het beeld. Door
gebrek aan informatie niet volledig maar ze onderschrijven deze indrukken zonder meer.
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Figuur 1.3.1--1 Aanwas in aantallen inschrijving in
register: Bron Register
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Figuur 1.3.1--2 Inschrijving in het Register totaal
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Figuur 1.3.--3 Waarde ontwerp-opdrachten
architecten in Miljoenen €
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Het register telde in 2012 meer dan 14.000 leden,
waaronder 10.697 architecten, 1.917 interieurarchitecten, 836 stedenbouwkundigen en 739 tuin- en
landschapsarchitecten. De aanwas, nieuwe inschrijvingen minus opzeggingen, is mede door de crisis
aanzienlijk afgenomen van 450 in 2010 naar 15 in
2012. Opmerkelijk is dat 25% van de aanwas in 2012
van buitenlandse afkomst is, 20% daarvan heeft de
Chinese en 17% de Duitse nationaliteit. Van de ingeschreven leden is slechts een deel lid van een beroepsvereniging. Onder architecten gaat het om 22%,
onder interieurarchitecten 14%, stedenbouwkundigen
30% en tuin- en landschapsarchitecten 58%. Opmerkelijk overigens dat de organisatiegraad bij tuin- en
landschapsarchitecten zo hoog en constant is. En dat
slechts 30% van 836 ingeschrevenen lid zijn van de
BNSP, die in 2012 687 leden telt. Kennelijk zijn vele
leden niet ingeschreven in het register.
Het totaal aantal inschrijvingen bij de SBA (Architectenregister Den Haag) is lager dan de jaren tot 2010,
maar gelet op de uitstroom van opleidingen toch hoog.
De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit
dat velen voorheen bureaumedewerker waren en zich
nu als zzp’er inschrijven. Het aantal geregistreerde
stedenbouwkundigen bij de SBA in 2011 en 2012 is
gelijk, het lidmaat van de BNSP daarvan was in 2011
35% en in 2012 30%. De leeftijdsopbouw in 2012
was, evenals 2011, relatief jong, met een sterke ver-

Perspectieven voor de stad

Perspectieven voor de stad

Figuur 1.3.1--4 Woordscan van de ROGO-tekst toont de dominante woorden

bouwstudenten van POLIS in Delft, VIA in Eindhoven
en de Academies van Bouwkunst.

tegenwoordiging van 30% in de categorie van 30-40
jaar. De man-vrouw-verhouding is in 2012 evenwichtiger geworden. In 2011 was 71% man en 29%
vrouw. In 2012 was dit 54% man en 46% vrouw.

De cijfers doen vermoeden dat het aantal zzp’ers in
het beroepenveld enorm is toegenomen en een deel
daarvan een ander werkveld heeft gevonden. Het is
duidelijk dat dit fenomeen en de kaalslag grote invloed
hebben op het vermogen van de beroepsgroep om
samen op volle kracht de innovatie van de discipline en
de expertise te faciliteren. De enkele grotere bureaus
die dat nog doen, geven aan dat zij bewust daarin investeren. Vaak ten koste van het eigen vermogen.

Uit registratiegegevens van de BNSP blijkt dat het
aantal leden vanaf 2008 (903) in een constante lijn
tot 2014 is afgenomen naar 625. Dit is een vermindering van 31%. Ook het aantal bureaumedewerkers
is vanaf 2008 (1129) afgenomen (774 in 2014). De
leeftijdsopbouw laat in tegenstelling tot het register
over 2008 een gelijkmatige spreiding zien in de leeftijdsgroepen van 20-70 en toont in 2011 een grote
achteruitgang in de groep van 20-40 jarigen van 38%
naar 23%. De man-vrouw-verhouding is minder evenwichtig dan de verdeling van 2012 in het register,
namelijk inclusief stedenbouwkundigen en planologen
69% man en 31% vrouw. De verdeling van de beroepsgroep over Nederland in 2008 (854) en 2014 (774)
toont een sterke – relatieve – verschuiving in Groningen, Friesland en Drenthe van 6 naar 16%, in Overijsel
en Gelderland van 18 naar 34%, in Utrecht, NoordHolland, Zuid-Holland en Flevoland van 54 naar 37%,
en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van 22 naar
13%. Een sterke stijging in het noorden en oosten ten
opzichte van een daling in de randstad en het zuiden
van het land. Het is overigens onduidelijk in hoeverre
de BNSP een inhoudelijke band heeft met steden-

De kleine bureaus en zzp’ers moeten het doen vanuit
creativiteit, energie en motivatie als asset, terwijl het
inkomen en het honorarium onder druk staan. En jonge
zzp’ers zijn dan wel goed opgeleid; ze kunnen moeilijk
investeren in onderzoek en masterclasses voor hun
noodzakelijke persoonlijke updates en expertise. Er
dreigt een expertisevacuüm op termijn. Het is te betwijfelen of een programma voor bijscholing van het
Platform31 voor € 3.975, hoe goed bedoeld ook, de
juiste aanpak voor ze is. Zzp’ers zijn gebaat bij andere
vormen van kennisdeling en ontwikkeling. Denk aan
de online educatiepakketten van een MIT, of door zelf
via sociale media virtuele kennisgroepen te initiëren,
organiseren en exploiteren.
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innovatie? Hoe open en transparant zijn andere disciplines die erbij betrokken zijn? Gezien de spreiding
van de beroepsgroep is het bovendien van belang nog
eens stil te staan bij hoe innovatie van kennis wordt
gefaciliteerd, op welke wijze daarover wordt gecommuniceerd, hoe het wordt vastgehouden, gedeeld, en
ge-update, waar dat zichtbaar is en voor welke
organisaties dat relevant is.

In aanvulling op hetgeen in dit rapport over de actuele
ontwikkelingen van steden aan de orde is gesteld, zijn
de condities voor de beroepsgroep van stedenbouwkundige in feite uitermate zorgelijk. Want de traditionele opdrachtgever bezint zich op zijn taken, en de
verandering van de markt, technologieën en de bouwketen brengen nieuwe partijen in beeld.
De vraag naar stedelijke expertise is gezien de urgente
stedelijke problematiek nog nooit zo groot en evident
geweest. En de opgave is in tegenstelling tot vroeger
moeilijker. Niet de stedelijke expertise staat namelijk
ter discussie, maar de stedelijk professional. En als de
stedenbouwkundige discipline niet in staat is haar rol
zichtbaar te maken dan bestaat ze in feite niet. In dat
verband is het bijzonder dat landschapsarchitectuurbureaus, vanuit hun vanzelfsprekende (descriptieve)
relatie met de systeemlagen van de stads-landschappelijke ondergrond, een betere positie in de markt
hebben.

De noodzaak voor het realiseren van draagvlak voor
stedelijke faciliteiten is, mede gezien het wegvallen
van alle beschermingsconstructies van onze verzorgingsstaat, van levensbelang voor de stad en voor
het leven van de bewoners. Er is sprake van een
opgave, meer complex, gekoppeld aan meerdere
partijen. Niet in de laatste plaats die van die eindgebruikers, de bewoners, zelf. Dat betekent ook dat
er andere partijen vanuit andere disciplines in beeld
komen. Omdat zij, beter dan stedenbouwkundigen
en architecten, begrijpen hoe je sociaaleconomische
waarden verbindt. Ook communiceren ze beter met
stakeholders, inclusief de bewoners, over het realiseren van waarde in relatie tot vraag en aanbod, kwaliteit
en middelen, project en proces. Maar uiteindelijk zou
het stedenbouwkundige moeten zijn die in staat is om
alle belangen integraal samen te brengen in een plan.

De vraag die voorligt, ook al spreken we hem niet luid
en duidelijk uit, is of de BNSP een toekomst heeft.
En zo ja, welke vorm moet die dan krijgen? Het gaat
niet om de rol van een specifieke discipline, maar om
de vraag met wie en op welke wijze het best aan de
stedelijke opgave te voldoen is. Hoe kan de discipline
zich voeden. Wat te doen aan kennisontwikkeling en
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De samenwerking tussen stedenbouw en (landschap)
architectuur wordt als een verrijking gezien voor het
vakgebied. Kennisoverdracht noemt RIGO als belangrijke incentive voor verbeteringen in het vakgebied. En
bestuurders zouden meer kennis moeten verwerven
over de inhoudelijke mogelijkheden van de stedelijke
discipline.

Complicerende, maar interessante, ontwikkeling is dat
de burger zich in toenemende mate op een uitermate
effectieve wijze organiseert. Soms gericht verenigd en
soms losser op basis van de informatiekracht van sociale media. Er ontstaat in diverse ‘clouds’ ad random
consensus over van alles en nog wat. In virtuele werelden die steeds vaker fysieke werkelijkheden willen
worden, met de gevolgen en acties zoals we die nu al in
buurten en wijken zien, en nog veel vaker zullen zien.

De insteek van een enquête van twee jaar later in
2012, waarin de BNSP Werkgroep Integraliteit een
aantal kansen en bedreigingen over positie en profiel
van stedenbouwkundigen onderzoekt, is relatief traditioneel, sterk naar binnen en op het product van de
eigen expertise gericht.

Het RIGO heeft in opdracht van het ministerie van
OCW (2010) ‘De vakbeoefening en opvattingen’ van
de stedenbouwkundige beroepsgroep onderzocht in
relatie tot het toenmalige speerpuntbeleid vanuit de
Rijksoverheid (2008). In grote lijnen komen de bevindingen daarvan overeen met hetgeen wij in dit rapport
aan de orde stellen.
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wijze expertise ontstaat door kennis vanuit persoonlijke motieven en incentives te willen delen. Jonge mensen hebben daar een vanzelfsprekende relatie mee.

die een mentaal equivalent is van de fysieke wereld
met ongekende vrijheden en mogelijkheden. Op één of
andere manier zit vrijwel iedereen al in enkele ‘clouds’
waardoor slimme mensen, door bewerking van die
data, al in staat zijn beter en sneller te begrijpen wat
mensen in de stad beweegt. Waarvan ze (on)gelukkig
worden en wat de achtergronden zijn van hun ‘mood’
en culturele wereld. Die virtuele wereld is dan ook een
essentiële asset voor de stad, ook omdat hetgeen daar
van belang is uiteindelijk indaalt in de fysieke realiteit
van de stedelijke wereld. Vele steden en sociaaleconomische stakeholders begrijpen dat inmiddels en ontsluiten hun territorium daarom via open source-tools,
sociale media en ICT-faciliteiten als gratis Wifi.

1.4 Wat wil de eindgebruiker?
In tegenstelling tot de traditionele ‘push en pull’marktgegevens die tot voor kort de agenda van
makelaars, bouwers, politiek en stedelijk projectmanagement bepaalden, weten we weinig over de eindgebruiker. Wel weten we het een en ander over zijn
umfeld. Een landschap waarin sociale media,
big-data-informatiesystemen en een groeiende mensdigitale-media-synergie een virtuele wereld faciliteren

Die enquête in samengevatte vorm: 1) Kennis en
kunde uit een rijke geschiedenis benutten. 2) Regionale opgave en opdrachtgever bieden nieuwe kansen.
3) Internationale opgave en positie bieden (export)
kansen. 4) Uitdaging veranderend opdrachtgeverschap
(privatisering, vraagmarkt), eigenbelang en economische drijfveren zijn bepalend. 5) Individualisering en
liberalisering leiden tot afname van de waardering voor
het collectieve belang. Dit vormt een bedreiging voor
de stedenbouwkunde. 6) Zichtbaarheid van het profiel
als verbindende stedenbouwkunde in multidisciplinair
werk. 7) Het financieel gestuurd en volgend onderwijs
beperken de innovatiekracht en leveren niet de stedenbouwkundigen waar de maatschappij behoefte aan
heeft. 8) Door de verwijding tussen proces en inhoud
kalft de inhoud af.

Het RIGO constateert een terugloop van stedelijk
professionals bij rijks- en provinciale over heid, corporaties en ontwikkelaars. In tegenstelling tot de
kansen die er liggen in stedelijk onderzoek neemt de
beroepsgroep die opgave niet serieus. Het merendeel
verwacht geen grote veranderingen tot 2015 en zet in
op behoud van de huidige kerncompetenties in plaatst
van innovatie en exploratie van nieuwe mogelijkheden. Er is een verschuiving van uitbreidingsplannen
naar herstructureringsopgaven, wat andere eisen aan
de kennishuishouding van de beroepsgroep stelt. Een
deel maakt zich zorgen over het verlies van positie in
besluitvorming over ruimtelijke opgaven en projecten,
en de aansluiting met architectuur wordt als problematisch ervaren.

Sommige vragen uit de enquête plaatsen de oorzaken
van de problemen over de maatschappelijke rol van het
vak in feite buiten de groep. Wat geen zoden aan de
dijk zet voor de huidige impasse. Dat blijkt eerlijk gezegd ook uit het in 2013 gepubliceerde visiedocument
‘Met nieuw elan’, die opnieuw sterk naar de eigen
organisatie kijkt. Het document geeft wel aan dat er
een inspirerende wegbereider nodig is om nieuw elan
te activeren.

Het RIGO vindt dat de rol en positie van stedenbouwkundigen is verzwakt, dat gemeenten te weinig kennis
en expertise in huis hebben, dat de onduidelijkheid
over de rol van het vakgebied nadelig is voor de discipline en dat de integrale en coördinerende rol van de
stedenbouwkundige sterk is afgenomen. Belangrijke
ruimtelijke onderwerpen staan minder op de bestuurlijke onderzoeksagenda en de frustratie over de geringe invloed op uitkomsten van het planningsproces
is groot. Het vakgebied komt moeilijk aan de bak door
manco’s in planvorming- en besluitvormingsprocessen. Die taak ligt als gevolg bij de opdrachtgever en
die gaat ervan uit dat de stad een neutrale managementopgave is.

De actuele discussies binnen de BNSP-organisatie
zullen de agenda voor de toekomst bepalen. Daarin is
de inbreng van de categorie ‘young professionals’ van
20 tot 40 jaar en de aankomende generatie stedelijk
professionals op HBO/WO-niveau van essentiële betekenis. Er is een digitale revolutie gaande waarin alles
in toenemende zin software wordt en er op organische
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Figuur 1.4--1 Twitter als urban graphic op de schaal van Europa
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Figuur 1.4--2 GPS ‘tracking’ methode voor analyse bezoekres bewegingen binnenstad Haarlem
zijn van belang en de stad moet ruimte voor creativiteit
bieden. In totaal namen 4050 respondenten deel aan
de enquête, waarvan 64% in het centrum en/of aan de
rand van een stad woont, en 36% sub-urbaan en/of
landelijk woonachtig is.

Gebruikersenquêtes zoals die van Elba Media (Amersfoort) in 2010 voor het vakblad de ‘Vitale Stad’, brengen meestal geen schokkende bevindingen in beeld.
Doel van de enquête in dit geval was om inzicht te
krijgen in welke directe leef-, woon- en werkkwaliteiten bewoners van belang achten in hun eigen stad, en
die zijn redelijk voor de hand liggend.

De stedeling ervaart de in en outs van de stad vanuit
zijn dagelijkse behoeften, zijn daily-urban-system, en
maakt soms (on)bewust onderscheid in datgene wat
hem gelukkig maakt of frustreert. De fysieke bouwopgave is nog wel belangrijk maar het gaat de gebruikers
van steden primair om de wijze waarop zaken, ‘places’,
bestemmingen en stedelijke ‘anchor points’ fysiek in
elkaar grijpen en een ‘flow’ in gebruik, veiligheid en
comfort bieden. Het realiseren van die (toegevoegde)
waarde in die context van het stedelijke gebied als
geheel, is daarmee onderdeel geworden van een groter
belang. Waarbij faciliteren van efficiënte sociaaleconomische relaties en het optimaliseren van het dailyurban-system door effectieve stedelijke programmatische ketens, essentieel is.

De respondenten vinden een passend woningaanbod,
verschil in wijken, bereikbaarheid voor auto en OV
van groot belang. De grootte van de stad is relatief
onbelangrijk. Zij vinden veilig spelen voor kinderen op
straat, verkeers- en sociale veiligheid, mooie plekken en parken belangrijk. Een autovrije stad scoort
daarentegen relatief neutraal. Werkgelegenheid en de
variatie daarbinnen moet er zijn, maar dat hoeft niet
per se in de eigen stad. Beschikbaarheid van cultuur,
winkels en horeca, ja, de nabijheid van andere steden,
ach. De gebruikers vinden verder een goed stadsbestuur en vrienden die ook in de stad wonen belangrijk.
Over multiculturele variatie zijn ze neutraal. Daarnaast
is goed onderwijs, verdraagzaamheid en jezelf kunnen
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Figuur 1.4--3 Kleine en grote dingen van de dag, een cognitieve map van kunstenaar Jan Rothuizen
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Figuur 1.4.1--1 Masslov + wifi

Figuur 1.4--4 Levendigheid van ‘Wereldsteden’

We constateren op seminars en congressen nog
steeds grote verschillen van mening over het ‘burger
centraal’-gegeven. Diverse wethouders willen de regie
niet graag delen en de regelgeving is gekoppeld aan
ambtenaren die niet willen/kunnen prijsgeven hoe ze
in de materie staan. De politiek, de stedelijk professionals en diverse private partijen zeggen daarnaast
letterlijk dat ze ‘het ook niet meer weten’. Ze verwijzen
op dezelfde congressen naar de rol van de jonge garde
die hun onmacht in de schoot geworpen krijgt en zijn
eigen toekomst maar moet zien vorm te geven.

Het is voor de gemiddelde eindgebruiker van de stad
nog wel duidelijk wat een architect doet maar niet per
se wat een stedenbouwer, planoloog of landschapsarchitect doet. De gebruiker realiseert zich door de
bank genomen niet dat het comfort van de stad een
resultante is van een constant proces van ruimtelijk
ontwerp en de transformatie daarvan in de tijd.

1.4.1 De burger centraal
De verschillende tot dusver behandelde economische,
maatschappelijke en ruimtelijke processen stellen de
politiek en het stedelijk management voor problemen.
Ze trekken een grote wissel op het innovatieve vermogen van de politiek en de stedelijk professional in
relatie tot elkaar, en in relatie tot eindgebruikers. Een
eventuele transformatie vereist een verandering van
de ‘rules of engagement’ op alle ruimtelijke en inhoudelijke niveaus. Waarbij andere vormen van lokale democratie en transformatie van formele naar informele
processen zich aandienen. De eindgebruiker in door
zijn/haar rol en bijdragen aan het economisch product van de stad in feite de spil geworden. Dat is niet
nieuw, maar door de wijze waarop de emancipatie en
‘empowerment’ zich hebben ontwikkeld is het wel pas
sinds kort een (macht)factor van belang.

Weer andere wethouders doen wel hun uiterste best
en begrijpen dat het van groot belang is andere vormen van samenwerking te realiseren. Met een cruciale
rol voor het delen van macht, kennis en expertise voor
het ontwikkelen van een samenleving 3.0 waarin participatie het nieuwe ‘mantra’ is.
De stad kan alleen vanuit zijn fysiekruimtelijke systeem en zijn vitaliteit bijdragen aan een optimaal
sociaaleconomisch product van ruimte, mensen en
kennis. Met ‘good governance’ en ‘social capital’ als
een ‘key-assets’ die bewoners het gevoel geven dat ze
ertoe doen. Maar uit diverse publicaties, discussies en
expertmeetings in steden blijkt dat ‘governance’, (in de
zin van onderhoud, beheer, instandhouding en
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achterop zal plaatsen. Ten koste van een effectieve
ruimtelijke context die gemeenschapszin als bepalende
factor van sociaal kapitaal faciliteert en waarin de basis ligt voor de gewenste participatiesamenleving 3.0.

opwaarderen van het fysiekruimtelijke systeem) in
feite een sluitpost is op de gemeentelijke begroting.
Terwijl het toezien op het herverbinden van hetgeen
ruimtelijk, sociaaleconomisch en procesmatig/noncirculair van elkaar gescheiden is, in wezen de centrale
stedelijke opgave is.

Sociaal kapitaal refereert volgens de ‘Big Tent’-definitie van de ‘World Bank’ aan de instituties, relaties, en
normen die vorm geven aan de kwaliteit en kwantiteit
van sociale interacties in een samenleving. Sociale
cohesie blijkt daarin cruciaal voor duurzaam economisch succes van een samenleving als geheel. Sociaal
kapitaal is niet alleen de som van de acties in een
samen-leving, het is de lijm die het samenhoudt (Prof.
M. Woolcock). Het belang van sociaal kapitaal wordt
mooi gerepresenteerd door de enorme toename van
wetenschappelijke artikelen hierover sinds de jaren
tachtig (volgens Web of Science), mede op basis van
het werk van de professors Bourdieu en Putnam.

Uit een publicatie van het CROW blijkt dat gemeenten
hun onderhoudsverplichtingen voor het publiek domein op het allerlaagste niveau C hebben staan door
gebrek aan financiële middelen. Uit onze eigen netwerkactiviteiten blijkt dat middelgrote steden met grote onderhoudsachterstanden zitten en een structureel
financieel tekort hebben dat moeilijk weg te werken is.
Ze zijn zich bewust dat het noodzakelijk is structureel
na de denken over andere vormen van ‘governance’ en
dat dit co-creatief en integraal moet gebeuren.
Ook de sociaaleconomische investeringen van 500
miljoen euro in de Nederlandse krachtwijken hebben
een uitermate geringe kwalitatieve impact gehad. Het
illustreert nogmaals de beperkte scoop van het stedelijk management. Wijken waarvan de fysiekruimtelijke
systematiek niet deugt, vereisen nu eenmaal een integralere aanpak. En het risico bestaat dat de sociaaleconomische deregulering, naast de voorgenomen
gemeentelijke bezuinigingen, de hoognodige aandacht
voor de fysiekruimtelijke component in wijken opnieuw

Sociaal kapitaal is te omschrijven als ‘de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de
gezins- en sociale organisatie vorm te geven’. Deze
hulpmiddelen vinden hun voedingsbodem in acties zoals gemeenschapsactiviteiten, sociale steun en participatie. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn
de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap,
formele en informele netwerken, gedeelde normen,
vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor
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zichzelf en met anderen te organiseren. Dat is zijn
basis voor participatie en het delen van welvaart en
kwaliteit van leven met anderen.

de gemeenschap (definitie: Wikipedia). Sociaal kapitaal
gaat verder om het ontwikkelen en duurzaam in stand
houden van de kwaliteiten van sociale samenhang en
gemeenschapszin op (micro/meso)wijk- en buurtniveau (Prof. A. Portes), waarmee het ook van betekenis
is het macroniveau van de stedelijke samenleving. Op
microniveau gaat het specifiek om betrokkenheid en
integratie, ‘bounding’, hechting in sociale netwerken
en sociaal support in de eigen lokale gemeenschap. Op
mesoniveau gaat het om de toegang tot en de ‘bridging’ relaties met meerdere gemeenschappen vanuit
een eigen autonome vrijheid van handelen (Prof.
M. Woolcock, Prof. R Putnam).

De publicatie van ‘Publieke Ruimte Publieke Zaak’ van
Simon Franke, Bart Lammers en Arnold Reijndorp
(Trancity 2012) is als basisliteratuur aan te raden. Het
behandelt namelijk vrijwel alle actuele essentiële thema’s vanuit een brede focus op de betekenis van het
publieke domein voor het sociaaleconomische functioneren van de stad. “Onze focus op publieke activiteiten
en op de stad als ruimtelijke basis daarvoor brengt ons
als vanzelf bij het publieke domein. Dat is voor ons de
openbare ruimte en het gebruik daarvan, maar ook al
die gebouwen en terreinen die strikt genomen geen
openbare ruimte zijn, maar wel een publieke functie
hebben en ook de uit de nieuwe media voortvloeiende
digitale platforms, met hun debat- en ontmoetingsmogelijkheden. In al die ruimtelijke of virtuele plekken vormen zich telkens een ‘publiek’. Publieke plek,
publieke functie en publiek gebruik grijpen ineen; ons
houdt bezig hoe dat werkt en welk effect het heeft als
je in één van deze drie intervenieert.”

Het belang van sociaal kapitaal bevestigt opnieuw de
cruciale betekenis van de kwaliteit van het publiekruimtelijke systeem van de stad voor het faciliteren van
onderwerpen als vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Het maakt het publieke en democratisch gehalte van
de stedelijke samenleving urgent. De burger ‘gaat’ voor
de lokale stad, en hij heeft fysieke nabijheid en ruimtelijke kwaliteit nodig om de gemeenschapszin voor
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De schrijvers pleiten voor een vorm van stedenbouw
die zich met andere professionals, waaronder de
sociale disciplines, verbindt aan nieuwe vormen van
samenwerking met maatschappelijke organisaties en
netwerken, en die zo een bijdrage levert aan de spelregels voor de ontwikkeling van stedelijke scenario’s.
Zij constateren met ons dat het ruimtelijke tussengebied (mesoschaal), waar in feite de sociaal economische uitwisseling van het stedelijke leven plaats moet
vinden, kind van de rekening is.

l

l

Meer en meer draait het in de stad om het mogelijk
maken, stimuleren van ontwikkeling en het verbinden
van mensen, ideeën, programma’s en ruimtes. Wie dat
doet en hoe je dat het beste doet is de vraag. De overheid, en de publieke stedenbouw in het bijzonder, ziet
er in ieder geval voor zichzelf een belangrijke taak in
weggelegd. In de structuurvisies wordt volop gesproken over het scheppen van kwalitatieve kaders: “Inzet
is een overheid die het algemeen belang kan blijven
toetsen, zodat de rechtszekerheid voor burgers en andere partijen gewaarborgd blijft.” (gemeente Deventer,
koersnotitie naar een gemeentebrede Structuurvisie).
Anderzijds wordt het accent vooral gelegd op het loslaten van regels en het stimuleren van ontwikkelingen
.
Afhankelijk van de mate van dynamiek en investeringsmogelijkheden die de stad heeft, kiezen gemeentes
hun eigen kleur in een palet van rollen. Bij gemeentes
waar de ontwikkelingen stilvallen wordt de rol van een
stimulerende en inspirerende overheid dominanter. Zo
ontwikkelde de gemeente Oud-Beijerland vorig jaar de
eerste Nederlandse online 3D-structuurvisie waarin
geplande ontwikkelingen virtueel en in driedimensionale vorm zijn verwerkt. Mensen worden daarbij actief
uitgenodigd om te reageren op de visie en nieuwe ontwikkelingen worden meteen in de viewer verwerkt.

1.5 Quick-scan structuurvisies,
de stedelijke opgave 3.0
Hoe gaan de steden in Nederland om met de veranderende sociaaleconomische dynamiek? Wat is de stand
van zaken in het ruimte≠lijk beleid en de publieke
stedenbouw? Om hier (binnen beperkte tijd) inzicht in
te krijgen is een quickscan gemaakt van een aantal gemeentelijke structuurvisies. Alies Rommerts heeft via
een Quick-Scan van actuele structuurvisies onderzoek
gedaan naar de stand van zaken in een aantal steden.
Een structuurvisie is een integrale visie en beschrijft
het ruimtelijke perspectief voor een stad voor de middellange termijn. ‘Door de oogharen kijkend’ naar een
selectie gemeentelijke structuurvisies komt een beeld
naar voren van een sterk veranderde rolopvatting van
de stedelijke overheid. Een overheid die nog steeds
sturing geeft aan stedelijke ontwikkelingen. Hoe die
overheid stuurt is echter ingrijpend aan het veranderen. Van regelgeving en zaken verbieden in een tijd van
hoogconjunctuur, naar mogelijk maken, uitnodigen en
stimuleren in deze periode van laagconjunctuur.

De gemeente Rotterdam heeft nog een structuurvisie
uit de tijd van de hoogconjunctuur (2007). De actualisatie van het kader in 2013 is getiteld ‘De prospectus
van de stad’, en is inhoudelijk geïnspireerd door het
marktdenken: ‘Slimme regelgeving, verminderde bureaucratie en een geoliede professionele en zakelijke
gemeentelijke organisatie zijn de sleutel tot het succes
van de stad. De mate waarin wij daarin slagen, is bepalend voor het investerend vermogen dat we aan de
stad kunnen binden. De stad die dit investerend vermogen aan zich weet te binden heeft de toekomst’.

De quickscan van structuurvisies zet vier vragen
centraal:

l

1.4.1--2 Woordscan Publieke Ruimte Publieke Zaak

30

 oe wordt naar de visie toegewerkt? Wat is de
H
ontwikkelingsstrategie?

1.5.1 Structuurvisies en de
rolopvatting van de stedelijke
overheid

De politiek vraagt haar burgers expliciet een bijdrage
te leveren aan het realiseren van een participatiesamenleving 3.0. Wat dat betekent voor de opgave aan het
adres van de stedelijk professional lijkt vanuit al het
voorgaande duidelijk.

l

 at zijn de ruimtelijke hoofdlijnen in de ontwikW
keling van de steden?

 at is de rol van de stedelijke overheid en de
W
ruimtelijke structuurvisie in het sturen van de
stad?
 elke doelen stellen de steden zich? Wat is de
W
opgave die ze zich stellen?
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Gemeenten met een groter draagvlak en dynamiek,
zoals Amsterdam, benadrukken verder ook de regisserende rol. Het strategisch plan uit 2013 stelt ‘dat de
gemeente ontwikkeling moet regisseren door scherpe
keuzes te maken en vakmanschap in te zetten. Dit
betekent niet dat de gemeente ook moet gaan investeren. Het gaat er veel meer om dat de overheid een
rol van aanjager, verbinder en katalysator rondom
bepaalde thema’s en gebieden op zich neemt’.
Vaststaat dat de stad complexer wordt en de rol van
de overheid ook. Veel gemeenten zetten de structuurvisie in als middel om duidelijkheid te scheppen aan
burgers en bedrijven en “een afwegingskader voor de
stedelijke programmering te bieden” (uit Structuurvisie
gemeente Breda, 2013). Of zoals Den Haag stelt in
de evaluatie (2011) van haar Structuurvisie uit 2005:
“Een gedeelde visie op de stad werkt.” Zozeer zelfs
dat Rotterdam en Den Haag hun ‘oude’ structuurvisies
uit de tijd van de hoogconjunctuur nog steeds hanteren als langetermijnkoers. Want zoals Den Haag zegt:
“Er waait een andere wind, maar de koers blijft gelijk.”
In het (interactieve) maakproces van de structuurvisie en in de eigenschappen van het instrument zelf
(digitaal, ontwikkelkaarten) is hoe dan ook wel veel
vernieuwing te zien. Het is de moeite waard dit nader
te onderzoeken, maar het is in deze quickscan niet
meegenomen

tuurhistorie wordt lang niet altijd expliciet genoemd,
maar het is duidelijk dat bij alle kernwaarden juist de
cultuur van de stad een belangrijke rol speelt.

stilgevallen en is op dit moment de opgave voor veel
steden hoe de dynamiek in stedelijke ontwikkeling
weer op gang te brengen is.

ruimtelijke opgave is verschoven van grootschalige gebiedsontwikkeling naar transformatie, versterkt door
de enorme hoeveelheid (kantoor)leegstand.

De stad Breda benoemt zes kernwaarden waaronder
onderwijsstad, ruimte voor creatief en vernieuwend
ondernemerschap en gastvrijheid: ontmoeten, winkelen, ontspannen en plezierig zaken doen. Deventer begint haar structuurvisie met: “Wij zijn vanouds
een culturele vrijstad. Ondernemerschap, vakmanschap en innovatie zitten in onze genen.” En benoemt
vervolgens drie kernwaarden die passen bij deze tijd:
waardevast ondernemen, meer stedelijkheid en slimme
mobiliteit. De kernwaarden worden in de visies steevast neergezet als de pijlers voor de samenwerking
tussen overheid, burgers en bedrijven.

Hardnekkig is dat veel steden, en vooral besturen,
zichzelf in deze heviger wordende concurrentie blijven
zien als zelfstandige entiteiten. Dit terwijl veel opgaven zich op hogere schaalniveaus afspelen en intergemeentelijke samenwerking een logische stap lijkt om
op internationaal niveau mee te kunnen blijven doen.

Een aantal algemene tendensen zijn te benoemen:

Met de benoeming van kernwaarden kiezen de steden
hun positie in het stedelijk krachtenveld. De zich verder ontwikkelende kenniseconomie wordt gezien als
HET krachtenveld waarin de steden hun positie moeten behouden en versterken. “Steden worden steeds
belangrijker als motor van de nationale economie.
De concurrentie tussen steden of stedelijke regio’s
om hoogopgeleide werknemers en toonaangevende
bedrijven wordt almaar heviger.” (Structuurvisie Den
Haag 2020). Door verschillen in de karakteristieken
van de steden en hun positie in het (inter)nationaal
stedelijk netwerk variëren de opgaven op deelgebieden
daarnaast sterk.

1.5.2 Welke doelen en welke opgave stellen de steden zich?
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Bodem/water/groen: verweving van stad en landschap komt in alle visies terug. Vooral het water en het
waterfront in de stad blijft een troef die alle steden
inzetten. Den Haag is ‘Wereldstad aan Zee’. In Amsterdam en Rotterdam blijft het uitschuifproces van
havenfuncties naar meer westelijk gelegen grootschaliger terreinen doorgaan. Net zoals ruimte bieden aan
aantrekkelijke en centraal gelegen woonmilieus aan
het IJ en de Maas.

1.5.3. Wat zijn de ruimtelijke
hoofdlijnen in de ontwikkeling van de steden?
Rode draad in alle structuurvisies is (nog steeds) het
concept van de ‘compacte stad’ met steeds minder
uitbreiding en meer ontwikkeling in de bestaande stad.
Amsterdam benoemt de ‘focus op de bestaande stad’,
Breda zet in op ‘compacte kwaliteitsstad’. Herstructurering is een opgave die in verschillende domeinen
en op verschillende schaalniveaus terugkomt. En de

Gemeenten zetten water in als ordenend principe voor
ecologie op de verschillende schaalniveaus en benutten
waterkeringen als verbindingen voor fietsers en voetgangers. Diep de stad in en ver weg het landschap in.
Het tekort aan waterbergingscapaciteit door klimaatverandering is voor de steden nog een enorme opgave.

Deventer heeft te maken met een lichte daling van
het aantal huishoudens sinds 2008, terwijl Breda nog
kan rekenen op een groei van 175.000 naar 189.000
inwoners tot 2030. Rotterdam moet een dubbelslag
maken: van een haven- en transportstad naar zowel
mainport blijven als een aantrekkelijke stad voor kenniswerkers. Dit kost tijd en geld. Terwijl het nabijgelegen Amsterdam al veel mee heeft voor het aantrekken
van talent. Wel zo prettig, want over één ding zijn alle
steden het roerend eens: een sterke economie staat
of valt met de beschikbaarheid van talent. Dus het is
meer dan ooit van belang om te blijven investeren in
het bouwen aan een aantrekkelijke stad.

Een economisch sterke, vitale stad is het hoofddoel
van elke stad. “Dit om het welzijn en de welvaart
van haar burgers in de toekomst zo goed mogelijk
te waarborgen.” In dit citaat uit de ‘Structuurvisie
Amsterdam 2040’ ligt de samenhang van de economische doelstelling met de sociale doelstelling
besloten. Naast de bekende stedelijke opgaven zoals
de aanpassing van de woningvoorraad en voorzieningenstructuur door onder meer veroudering van de
woningen, vergrijzing van de bewoners en toename
van alleenstaanden en eenoudergezinnen, benoemen
alleen de Randstad-steden expliciet ‘het tegengaan
van tweedeling’. Daarnaast stellen een aantal steden
een ‘duurzame stad’ als centraal doel.
Opvallend is het begrip ‘kernwaarden’ dat in meerdere
structuurvisies terugkomt. Maar wat zijn de specifieke
en betekenisvolle elementen die de stad in de toekomst wil inzetten? Wat is de kracht van de stad? Cul-

Het ‘sociale kapitaal’ verkiest aantrekkelijke steden:
schone, leefbare, goed ontsloten woonmilieus met
een rijk voorzieningenniveau en in de directe omgeving
een gevarieerd groenaanbod en aantrekkelijke openbare ruimten. Echter, door de crisis is de woningbouw
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Figuur 1.5.1--1 Woordscan van het ‘Quick-Scan’-stedenonderzoek
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plekken voor ontmoeting en uitwisseling: cruciaal in
de kenniseconomie. Op welke wijze deze milieus zich
kunnen ontwikkelen en op welke (onderscheidende)
kwaliteiten moet worden gestuurd, is evenwel een
stedelijke opgave van formaat. Het veelgebruikte concept van de stadscampus is hiervoor niet toereikend.
Occupatie: De herstructureringsopgave van de armere en oudere wijken in de steden, en dan vooral in
de grote steden, blijft onverminderd groot. Gemeenten
streven in de wijken een integrale aanpak na die inzet
op meer differentiatie van de woningvoorraad enerzijds en het verbeteren van de woningen, de openbare
ruimte en de leefbaarheid anderzijds. Onderwijs en
plekken die leren en werken (en sport) samenbrengen, zijn volgens velen belangrijke impulsen voor de
wijken. Scholen en de openbare ruimtes eromheen
worden expliciet genoemd als identiteitsdragers. In
alle structuurvisies hanteren gemeenten tot besluit de

De goedbereikbare knooppunten en vooral de stationsomgevingen blijven de plekken waar het gebeurt in
de stad. Naast de traditionele diensten komt hier ook
een steeds grotere clustering van onderwijs, hotels en
congrescentra op gang. Het concept van de stadscampus wordt veel genoemd. De ‘interactiemilieus’ zijn DE
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Figuur 1.5.3--1 Totale matrix doelen & kernwaarden

Netwerk: Slimme mobiliteit, en zo goed mogelijk
gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, is
een kernopgave. Investeringen in nieuwe infrastructuur zijn erop gericht om autoverkeer te bundelen op
ringwegen en zodoende de binnensteden en de zones
daaromheen, zoals ‘singelzones’ en ‘schillen’, met hun
aantrekkelijke stedelijke milieus autoluwer te maken.
Om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te
vergroten. Gemeenten focussen zich tegelijkertijd
meer op fiets- en openbaar vervoer. Goed openbaar
vervoer wordt ook van belang geacht om een tweedeling in de stad tegen te gaan.

	
  

Figuur 1.5.4--1 Centrale zone Den Haag

Figuur 1.5.4--2 Ringzone Amsterdam

diversiteit aan gebiedskarakteristieken als basis voor
de gebiedsopgaven.

1.5.4 Hoe wordt naar de visie toe
gewerkt en wat is de ontwikkelingsstrategie?

De herstructureringsopgave leidt in Breda tot een
‘Mozaïek’ dat als basis dient voor verdere uitwerking
in wijkplannen, gebiedsvisies en bestemmings- en
beheerplannen. De historische linten worden gezien
als de verbindende elementen in het mozaïek. In de
Structuurvisie Stadsaszone Deventer zijn op basis van
ruimtelijke karakteristieken deelgebieden onderscheiden met hun eigen ontwikkelingsrichting. De openbare
ruimte krijgt in alle visies een belangrijke rol toebedeeld
op de verschillende schaalniveaus van de stad. Zij moet
zorgen voor de continuïteit van het stedelijke systeem
met goede verbindingen tussen de parken en pleinen
op centrale plaatsen. Daarnaast is er aandacht voor een
kindvriendelijke inrichting. De openbare ruimte moet al
met al op een vanzelfsprekende en uitnodigende wijze
ruimte geven aan de ontmoeting in de stad.
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De stedelijke overheden zijn volop bezig een omslag
te maken naar een uitnodigende overheid die ontwikkelingen mogelijk maakt. Er wordt steeds meer
gewerkt aan kwalitatieve kaders die ruimte bieden aan
flexibele en soms tijdelijke vormen van ruimtegebruik.
Ook is bij alle steden een beweging te zien van prioriteiten stellen, faseren en temporiseren. Met een focus
op de strategische zones van de stad.
In de grote steden zijn de strategische zones: de
centrale zone van de kust tot A4 in Den Haag, de
Ring-zone in Amsterdam, en de dwars op de rivier
gelegen zone van binnenstad, stadshavens en Zuid
in Rotterdam. In Deventer wordt ‘de kracht van de
stadsaszone verzilverd’.

Perspectieven voor de stad

tegengaan van tweedeling. De Ringzone is een belangrijke ‘stepping-stone’ voor het verbinden van de
gebieden buiten de Ring met de gebieden binnen de
Ring.” Vanuit die optiek focust Amsterdam zich op het
gebied waar het grootste maatschappelijke rendement
te behalen is.

De gebiedsgerichte strategieën gaan uit van een verschillende rol en inzet van de gemeente ten opzichte
van andere investerende partijen, afhankelijk van de
marktdynamiek en de opgaven die er in het bewuste
gebied liggen. Zo maakt Amsterdam in haar strategisch plan onderscheid tussen het faciliteren en
verzilveren binnen de Ring, het ruimte geven voor innovatie en experiment buiten de Ring en een sterke
rol van activeren en versnellen in de Ringzone. Met de
blik gericht op de plekken waar stedelijke woonmilieus
in hoge dichtheid mogelijk zijn, waar de bereikbaarheid het beste is en waar het meeste te verdienen valt.
“Investeren in deze zone is niet alleen belangrijk voor
het binden van talent aan de stad, maar ook voor het

Volgens de analyse van Platform31 zijn in het ‘Regeerakkoord: kabinet kiest voor gemeenten’ (2013)
geen grote discrepanties te vinden. Het regeerakkoord
zegt weliswaar vrijwel niets over de fysiekruimtelijke
en programmatische opgave van de steden, maar dat
is conform de dereguleringsopgave. In de stedelijke
visies en ontwikkelingsstrategieën is het ondanks de
moeilijke financiële situatie wel een centraal thema.

Perspectieven voor de stad

manieren van ontwikkelen en financiering.”
(Strategisch plan Amsterdam maakt mogelijk).

Het is de vraag in hoeverre de plannen van de regering
in samenwerking met de steden ondanks de voornemens leidt tot de gewenst betere sociaaleconomische
samenhang en performance zoals die in de ‘Territoriale
Reviews’ van de OECD (2014) zijn genoemd.

De zoektocht die Amsterdam benoemt is een enorme
uitdaging, maar tegelijk een ongekende kans om partijen die voorheen van elkaar gescheiden waren door
hun expertise en/of professionele opvattingen nú met
elkaar te verbinden. En moeilijk hoeft dat niet te zijn.
De grootste en mooiste uitdagingen voor deze opgave
liggen gewoon op strwaat. Letterlijk: in de wijken en
buurten van de stad bij het sociaal kapitaal van onze
steden. Bij de stedelingen die met hart en ziel hun
leven en gemeenschap mee vorm willen geven en daar
veel voor over hebben.

De structuurvisies stellen duidelijk dat ontwikkelstrategieën die uitgaan van een sterke rol en een groot
investeringsvermogen van de overheid, niet meer voldoen. Het grondbeleid kan tenslotte niet meer worden
ingezet als inkomstenbron.
“Afnemende financiële middelen voor stedelijke ontwikkeling en allerlei ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een zoektocht naar nieuwe

Figuur 1.5.4--3 Woordscan regeerakkoord platform31
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Flows & Places in Amsterdam
Hechting en relaties van markten in de stad,
op basis van 3-staps-analyse van P.G. de Bois.

Kennis als stedelijk asset/
lijnen naar de toekomst van
het Urban-Knowledge platform

De ‘Greater Amsterdam Area’, de metropoolregio Amsterdam, behoort volgens het Oxford Internet
Institute (OII) naast ‘Greater’ London, Parijs en Brussel tot de toplocaties op wereldschaal. Metropoolregio’s zonder die positie tellen sociaaleconomisch niet
meer mee. Succesvolle metropoolregio’s zijn in de
stedelijke context de ‘campus’ van de kennis- en

innovatiemachine. Met als opdracht aan het adres
van de stad om te waken over de publiekruimtelijke
en sociaalculturele kwaliteiten als voorwaarde voor de
kwaliteit van leven voor hoogopgeleide stedelingen.
Aangezien kennisontwikkeling en educatie één van
de belangrijkste onderscheidende assets van metropoolregio’s is.
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onals en de stad als kader en spiegel van de samenleving staan. Het behoeft geen nadere uitleg dat er
een urgente behoefte is aan effectieve stedelijke
strategieën, betere expertise voor integrale processen
en doortastender optreden om problemen het hoofd
te bieden. Waarbij de hiervoor benodigde kennis in
toenemende mate als open source en in de vorm van
software beschikbaar is.

Uit het onderzoek van de SEO (Economisch
Onderzoek, 2009) en de OECD-Review van het ‘Selfevaluatierapport’ van Amsterdam over het niveau van
hoger onderwijs, blijkt dat HBO/WO-instellingen in
de metropoolregio Amsterdam beter moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Alleen dan kan de regio
optimaal de vruchten plukken van innovatie uit het
hoger onderwijs. De regio – die zich grofweg uitstrekt
van Amsterdam tot aan Hilversum, Almere en Alkmaar
– telt ruim 1,2 miljoen inwoners en heeft een bruto
regionaal product van ruim 61,5 miljard euro per jaar.

Het beschermen van kennis veroorzaakt segregatie
ervan. Terwijl de hoge eisen die aan de professional
wordt gesteld en de zelfstandige positie die hij in
toenemende mate heeft, continuïteit in kennisdisseminatie vereist. Delen van kennis is daarom gevraagd.
Het is het nieuwe bezit en het leidt tot innovatie van
expertise. Een handschoen die het Urban-Knowledge.
nl platform graag opneemt. Met het platform willen we de ruimtelijk professionals ondersteunen in
het ontwikkelen van zijn expertise en de inhoudelijke
kennis en argumentatie koppelen voor legitimering
van zijn werk. Als (gemeenschappelijk) adres voor het
faciliteren van (toekomstige) stedelijk professionals en
belanghebbenden..

Grote Nederlandse bedrijven hebben de minister
recentelijk in een open brief woorden van gelijke
strekking gestuurd. Zij willen een inspirerende agenda
waarin wetenschap, industrie en overheid beter met
elkaar verbonden zijn. Zij willen het HBO/WO beter
verbinden met het innovatiebeleid en het bedrijfsleven. De bedrijven willen minder nadruk op aantallen
publicaties en meer aandacht voor toepassingsgerichte
inspiratie voor onderzoek. Ze betwijfelen of de huidige
prikkels het gewenste gedrag bevorderen. Zelf zijn ze
goed voor 50% van de private onderzoek- en ontwikkelingsinspanningen en bepalen ze op basis van de
bereidheid tot samenwerking uiteraard waar ze hun
geld in investeren.

2.2. Toekomst en business case
Urban-Knowledge.nl

Hetzelfde document waarschuwt ook voor arbeidsverschuivingen op macroniveau wanneer een inflexibele
samenleving zorgt voor een mismatch tussen markt en
opleidingen.

Zoals eerder aangegeven wil het HvA-onderzoeksteam, in samenwerking met andere partijen, het
gerealiseerde Urban Knowledge-kennisplatform
zelfstandig voortzetten na beëindiging van het formele
onderzoek. Het Bureau Kennis Transfer (BKT) van de
UvA heeft ons met een businesscanvassessie geholpen
de marktproposities (/bedrijfsmatige toekomstmogelijkheden op basis van de waarde die het
platform voor partijen en gebruikers kan hebben)
van www.urban-knowledge.nl te onderzoeken.

Opleidingen zouden minder gestuurd moeten worden
op basis van complexe beleidsinhoudelijke, financiële
kaders en CROHO’s (Centraal Register Opleidingen
Hoger Onderwijs), maar meer ruimte moeten bieden
om co-creatief vanuit de primaire onderzoek- en
onderwijsprocessen met de markt te kunnen samenwerken. Om zo samen snel en adaptief in te kunnen
spelen op ontwikkelingen, en eigen visies en expertise
te kunnen ontwikkelen ter exploratie van kansen. Het
faciliteren van de docenten om dergelijke samenwerkingen op te zoeken, is een primaire randvoorwaarden
daarvoor.

Op deze zitting zijn de volgende zaken en assets aan
de orde gekomen:


l
l
l
l

2.1 Toekomst van het platform,
waardeproposities

l
l
l

We hebben in het rapport (hoofdstuk 1) aangegeven
voor welke grote uitdagingen de stedelijk professi-

l
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Kernactiviteiten (primaire product)
Klantsegmenten (klanten)
Klantrelaties (netwerken)
Key partners (partijen/leden)
Key resourses (ruimtelijke vraag)
Kanalen (logistieke processen)
Waardeproposities (strategische lijnen)
Inkomstenstroom (bestaansrecht)

Figuur 2.2.2 Platformgebruikers

2.2.1 Kernactiviteiten
(primair product/asset)

en expertiselagen, de toepassing ervan op locatie- en
casusniveau, en de kennis over de correlaties van de
uitkomsten daarvan.

www.urban-knowledge.nl is een tweetalig
(Nederlands-Engels) leer/werk-kennisplatform.

Het platform draagt bij aan:

Het primaire doel van het platform is het samenbrengen en ontsluiten van informatie over de toepassing
van methoden, instrumenten en casussen rondom
(fysiek)ruimtelijk onderzoek naar sociaaleconomische
waardecreatie in stedelijke gebieden. De site geeft inzicht in de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten
en cases op locaties. En biedt bezoekers (en ingelogde
‘klanten’) onder meer een bibliotheek, een productbasket en een kennisbank.
Het is van belang te onderzoeken voor welk klantsegment welke functionaliteit het meest gewenst is. Het
platform is namelijk zowel een tool als database, als
een zoekmachine, kennishub en community. Alsook
een nieuwssite die realtime nationaal en internationaal
relevant nieuws vindt en distribueert. Het is transparant en ‘to the point’ vanuit zijn interface voor alle gebruikers, waaronder ook bewoners en gebruikersgroepen van stedelijke gebieden (Deel 1, hoofdstuk 4). Het
platform faciliteert begrip, gebruik en disseminatie van
kennis, vaardigheid en expertise. Bovendien faciliteert
het platform het leggen van verbanden tussen kennis-



l



l



l



l

 aken en in standhouden van generieke ‘body of
m
knowledge’ voor de beroepsgroep van stedelijk
professionals.
 ennisintegratie over de toepassing van methok
den van onderzoek, en het verrijken van methoden door het inbrengen van de resultaten ervan.
 e samenhang en stapeling van casussen, wat
d
onderzoek van stedelijke gebieden breder, sneller
en efficiënter maakt.
 nderzoek van combinaties van methoden en de
o
modelmatige complementaire kenmerken daarvan
(Deel 1, hoofdstuk 5).

2.2.2 Klantsegment (klanten)
Klanten voor het platform zijn: (inter)nationale stedelijk professionals van bureaus, kennis- en opleidingsinstituten (HBO/WO), studenten en zzp’ers, BNSP,
BNA, NVTL, ruimtelijke opdrachtgevers, DRO’s van
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de vorm waarin de informatie wordt aangeboden. Het
kan bijvoorbeeld nodig blijken om een aparte portal te
hebben binnen het platform voor een specifiek doelgroep. Of om specifieke onderwerpen en issues door
te schakelen naar de LinkedIn-site. Ook is het denkbaar dat de portal bij het creëren van nieuwsbriefbrieffunctionaliteit richting die verschillende gebruikersgroepen inhoudelijk zal willen segmenteren.

steden en politici, VNG-academie en publiek-private
opdrachtgevers, datadragers zoals het Kadaster, nutsbedrijven en particulieren.
De vraag is welke klantsegmenten passen bij welk
onderdeel van het platform. Wie willen we bedienen?
We maken onderscheid in eerste- en tweedelijnsgebruikers.




l

l

Sommige klanten zijn complementair. De bureaus
vormen bijvoorbeeld een inhoudelijke en procesmatige keten tussen de opdrachtgever en de scholings/
onderzoeksinstituten. Een groot aantal gebruikers van
het kennisplatform zijn tegelijk ook reviewers/auteurs
en vormen in die zin een community. En de HBO/WOinstellingen zijn van belang voor minimale afname en
inname van kennis vanuit de onderzoekseducatie. De
site fungeert voor laatstgenoemde doelgroep ook als
verlengstuk van de HBO/WO-portfolio.

 erstelijnsgebruikers zijn geïnteresseerde
E
(aankomend/lerende) professionals van opleidingsinstituten, bureaus, ontwikkelaars, DRO’s
en opdrachtgevers (inter)nationaal. Een aantal
hiervan zijn ook auteur/reviewer
 weedelijnsgebruikers zijn professionals uit
T
andere disciplines (sociale economie, gezondheid,
milieu, smart-technologie, management, de politiek) en relatieve leken die iets willen leren voor
hun begrip en inzicht.

Voor sommige partijen, zoals bureaus, is het platform een goede plek voor exposure. Daar schuilt een
waardecomponent in. Ze leveren via hun portfolio een

Klanten zoals hierboven beschreven hebben verschillende achtergronden. Dit kan gevolgen hebben voor

figuur 2.2.3--1 Kennisnetwerk HBO/WO centraal Nederland
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willen graag iets (op)halen. En dat mag. Bij onderwijs
is kennisoverdacht evident. Maar een universiteit als
kennisinstituut met een kennisvraag, is wat anders dan
lokale overheid in het buitenland. Laatstgenoemden
fungeren als bron van inkomsten voor internationaal
bekende Nederlandse bureaus. Op dit front zou wellicht ook nog een verdienmodel voor het platform kunnen schuilen, bijvoorbeeld naar model van een Blendle.

bijdrage aan de inhoud, zetten zichzelf daarmee in de
schijnwerpers, en ze kunnen adverteren (betalen) voor
extra vindbaarheid.
Mede door hun nascholingstaak via het Register zien
we in de combinatie BNSP/BNA/NVTL een klant voor
het platform. Ook datadragers/-verstrekkers zoals
het Kadaster zijn welkome partners. Daarnaast zijn er
dataplatforms als Google die als bijdrager een grote
impact kunnen hebben.

2.2.3 Klantrelaties (netwerk)

Verder denken we aan de VNG als representant van
400+ gemeenten. Aan publiekprivate opdrachtgevers.
En aan de burger als deelnemer in de stad met zijn
toenemende behoefte een ruimtelijk speler te zijn. Ook
voor anderen zoals de Neprom Connect, Movares,
Goudappel Coffeng en de Vereniging Delta Metropool
houdt het platform haar deuren open.

Relatienetwerken lopen: 1) primair via beroepsorganisaties en kennisinstituten: 2) secundair via organisaties die disseminatie organiseren via artikelen, boeken,
tijdschriften, vakdebatten, congressen, expertmeetings
en symposia, met professionals zoals beschreven bij
klantensegment.
De drie productvormen bibliotheek, productbasket en
kennisbank staan aan de basis van netwerkontwikkeling. Versterkt door netwerken van beroepsorganisaties als BNSP/BNA/NVTL en organisaties als

De Nederlandse stedenbouw is internationaal toonaangevend. Buitenlandse studenten (HBO/WO) hebben dan ook veel behoefte aan Nederlandse kennis. Die

figuur 2.2.3.--2 Kennisdelers en debatfora
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specifieke subsidie van het SIA ter hand genomen in
het najaar van 2014. Daarin staan innovatie van kennis/expertise, en de educatieve rol van het platform in
samenwerking met het HBO/WO als kennisdeler en
netwerkintermediair op de agenda (deel 1, hoofdstuk
5). Bij de koppeling tussen didactische opgaven en de
praktijk is het platform alvast direct van toegevoegde
waarde.

Platform31, Ruimtevolk, Elba Media, CROW en Delta
Metropool. Met het platform als podium, en als partner op andere fora en discussies.
Het informatiesysteem van het platform werkt voor
professionals op basis van hun klantvraag anders dan
voor opdrachtgevers. Die laatste haakt af als het te
theoretisch wordt, dus moet afzonderlijk bediend
worden. Het personaliseren van zowel de informatie
als de interface via de klantlogin biedt mogelijkheden
daartoe. De database kan de klantprofielen vanuit
hun eigen kenmerken bedienen. Vraag A van persoon
X gaat naar 2, terwijl vraag A van persoon Y naar 2.2
gaat. Vooral voor gemeenten kan dit een uitkomst zijn:
zij hebben tenslotte verschillende rollen; naar buiten
en binnen; professioneel en maatschappelijk.

2.2.5 Key resourses
(ruimtelijke vraag)
Ruimtelijke opdrachtgevers die de stedelijke opgave vanuit maatschappelijke vraag bepalen, zijn
DRO’s van steden, politici, VNG-academie, publiek-private opdrachtgevers (nutsbedrijven) en
particulieren(organisaties)

2.2.4 Key partners (partijen/leden)

Het platform als zoekmachine en kennisdrager is van
waarde voor ruimtelijke opdrachtgevers. Zowel als
tool, als database, als zoekmachine, kennishub, community en nieuwssite. Tegelijk helpt het de uitvoerende ruimtelijke professionals met een feitelijke legitimering en inhoudelijke onderbouwing van hun vak. Het
platform voedt met informatie over en voor stedelijke
expertise, en helpt langs die weg met verdere professionalisering van het vak.

Key partners zijn kennisinstituten HBO/WO met hun
docenten/lectoren inclusief studenten, beroepsverenigingen BNSP/BNA/NVTL met hun stedelijk professionals van bureaus, datadragers zoals het Kadaster en
anderen.
De rol vanuit het HBO/WO-onderwijs in relatie tot
beroepsgroepen en datadragers wordt vanuit een

Urban knowledge

zijn beurt ook weer als een asset voor gebruikers. De
modulair opbouw van het platform en de inhoudelijke
en logistieke (functionele) flexibiliteit is tot besluit ook
een asset.

Kennis is geen asset, expertise wel. We betalen iemand vanwege zijn expertise vanuit specifieke kennis. Pas in die context betalen we voor methoden en
technieken. Via lidmaatschap van Urban-Knowledge.nl
kan er meer gedeeld worden en daardoor meer expertise ontstaan. Een asset voor nagenoeg alle genoemde
stakeholders.

2.2.6

Voor toekomstperspectieven: Via het platform
bepalende factoren en methoden in andere disciplines
kunnen onderzoeken is een asset (deel 1, hoofdstuk
2). Net als MKBA’s gekoppeld aan cross-validatie van
verschillende methoden (deel 1, hoofdstuk 3). Crossdisciplinaire relaties met semi-commerciële en informele kennisinstellingen in het stedelijke werkveld kunnen onderkennen, is een asset. Evenals personalisatie
van de filters en functionaliteit (deel 1, hoofdstuk 4)

Kanalen
(logistieke processen)

Efficiënte en effectieve kennislogistiek en kennisdisseminatie voor partners (zie klantsegment) is een
kernactiviteit van het platform. De site maakt het
mogelijke om snel en efficiënt te zien wat relevante
marktpartijen zoal doen. Ideaal voor het efficiënt en
effectief vinden, ontsluiten, selecteren, beoefenen,
toepassen en delen van kennis voor het continueren
van de expertiseontwikkeling van stedelijk professionals, andere betrokkenen en kennisvragers.

Voor casussen: De centrale positie van de casus als
onderscheidende derde dimensie is een asset ten opzichte van bijvoorbeeld een Wiki. De casus is als eindof beginpunt inhoudelijk bij alles betrokken.

2.2.7 Waardeproposities
(strategische lijnen)
Bepalende assets zijn:

Voor portfolio’s: De portfoliocomponent van de site
is een asset voor bureaus en kennisinstituten en biedt,
gekoppeld aan hun eigen datasystemen, exposure naar
de markt voor selectie en curriculumontwikkeling.

Voor de gebruikers: Een groot aantal gebruikers
van Urban-Knowledge.nl zijn tegelijk ook reviewers/
auteurs en ze vormen een community, waardoor ze
tweeledig als asset aan te merken zijn. Met voor iedere
gebruikersgroep of klantsegment een andere waardepositie.

Voor opdrachtgeverschap: Het zichtbaar maken
van de vraag achter de vraag van de opdrachtgever is
een functie die het platform biedt, net zo goed als bieden van een bijdrage aan het vinden van de antwoorden. Potentieel goed opdrachtgeverschap ligt als asset
in het verlengde daarvan.

Voor kennis en strategieën: Een inhoudelijke
bijdrage van het platform aan het oplossen van grote
uitdagingen (hoofdstuk 1), zoals de urgente behoefte
aan effectieve strategieën, betere expertise voor integrale processen en probleemoplossingen, is een asset.
Delen van kennis wat tot innovatie van expertise leidt,
en continuïteit in kennis- en expertisedisseminatie, zijn
eveneens assets. Onder meer voor legitimering van
handelen van (zelfstandig) professionals en hun positie.

Voor product-/expertisewaarde: Een van de
resources van Apple is de computer, maar het product
is ‘een beter en comfortabeler leven.’ Zo bezien kun je
stellen dat niet het platform maar de expertise waarmee het is gevuld en waar dat toe leidt de asset is.
Het platform is slechts de ‘drager.’ De exploitatie van
de hoeveelheid informatie en expertise die op termijn
raadpleegbaar zijn, zijn de echte assets van het platform. Efficiënt met expertise omgaan en de informatie
waar die beschikbaar is effectief gebruiken voor selectie en opdrachtverlening is een asset. Het maakt de
markt transparant en is een incentive voor innovatie,
kennisdeling en meta-expertise. Het platform helpt
professionals de eigen stellingen en loopgraven ter
bescherming van het eigen product te verlaten en meer
vertrouwen te hebben in het vermogen tot expertiseverbetering door inhoudelijke transparantie.

Voor gebruik en selectie: Verschillende manieren van gebruik zijn een waardecomponent. Zo biedt
het platform verschillende mogelijkheden voor het
ontwikkelen van goed opdrachtgeverschap en stuurt
het selectievraag aan. Het infofilter van de site als
doorgeef- en sorteerluik, zoekmachine, kennis- en
educatieplatform, kennishub en bibliotheek geldt op

figuur 2.2.5—1. Stedelijke probleemeigenaren
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2.2.8 Inkomstenstroom
(bestaansrecht)

eerd en te weinig als een doel vanuit de wijze waarop
informatie wordt aangeboden aan gebruikers.
Het is van primair belang dat dat wat ertoe doet
aanwezig is. Dat er een verzameling van methoden,
instrumenten en casussen moet zijn die op aggregatieniveau een (onderscheidende) aanbieding op basis
van verschillende klantsegmenten mogelijk maakt.
Zodat we vervolgens vanuit het perspectief van de key
partners kunnen kijken naar het informatiesysteem en
van daaruit de corebusiness kunnen bepalen.

Het platform is een studiemiddel voor studenten.
Een abonnement van € 15 tot € 25 per jaar om in te
loggen lijkt in die zin niet te veel gevraagd. En net
zoals dure vakbladen (80-300€), GIS (1,5-2,5K€),
Autocad en Platform31 (1,5-6K€) aftrek vinden als
bedrijfsmiddel voor bureaus, zou het platform ook als
bron van content via lidmaatschap te regelen kunnen
zijn. Of denk aan een afrekenmodel op basis van een
jaarlijkse bijdrage voor (promotionele) portfoliofaciliteiten. En net zo goed als content voor bureaus een
bedrijfsmiddel is, is dat het ook voor stedelijke DRO’s,
400+ aangesloten VNG’ers, academies en andere (in)
directe opdrachtgevers. Zo zouden we via de VNG een
abonnement kunnen aanbieden van €150 tot € 250
per jaar per gemeente. Niet in de laatste plaats zien
we potentiele inkomsten in de ondersteuning van het
proces van internationale vraag naar expertise.
Naast bronnen als organisaties en deelnemers, leden
en studenten van VNG, BNSP/BNA/NVTL, zzp’ers,
opdrachtgevers, adviseurs, curriculumontwikkelaars
HBO/WO, producenten van onderwijsmiddelen, zien
we aanvullende inkomstenmogelijkheden in de losse
verkoop van informatie, donaties uit institutioneel
geld, subsidie en gerichte advertentiemogelijkheden.

Er zijn grofweg drie key partners te onderscheiden: 1)
onderzoek- en onderwijswereld die waarde hechten
aan methodische expertise, casusstudies en onderwijs: 2) de bureaus en zzp’ers met hun behoefte aan
kennisupdates en exposure van eigen portfolio, en: 3)
opdrachtgevers met behoefte aan expertise, selectie
en marktexposure. Het samenbrengen van deze drie
klantsegmenten op het kennisplatform is alvast een
eerste business case van betekenis.
Volgens het principe van de waardeproposities moet
de mantra ‘what’s in it for me’ helder zijn. HBOopleidingen kunnen voor studenten (ongeveer 10.000
landelijk), als onderdeel van het educatieve jaarpakket,
een loginfaciliteit voor het platform bekostigen. Ook
beroepsverenigingen BNSP/BNA/NVTL kunnen, als
toegevoegde waarde voor hun leden, een loginfaciliteit
bekostigen. Zzp’ers kunnen dat op persoonlijke titel of
als groep op dezelfde wijze regelen. Een de VNG kan,
in het verlengde van haar Academie, voor haar leden
(400+) als onderdeel van goed opdrachtgeverschap,
ook een loginfaciliteit betalen.

Het platform is op zich een Urban-Knowledge.nlacademie, een open-source intermediair voor expertiseontwikkeling. Het kan communities gericht faciliteren
in hun expertisevraag. Waarbij het ook stapsgewijs te
vercommercialiseren is. Een betrokken community kan
bovendien ook via een ‘FEE’ – ‘INPUT’ = ‘PRIJS’ functioneren. Met meer dan 10.000 stedelijk professionals
wellicht een prima insteek. Of denk aan een bijdrage
van €xx per jaar met een ‘tikker’ die auteurs/reviewinbreng als ‘fee’ daar weer tegen afboekt.

In de komende maanden, tot de presentatie in oktober 2014, moet het ‘BID’, ons voorstel, zich inhoudelijk verder vormen. Het platform kan dan via een
stichtingsconstructie een duidelijkere positie krijgen,
en daarmee zijn inhoudelijk rol van kennisdisseminatie optimaal legitimeren zonder afhankelijkheid van
specifieke partners. Tot die tijd is het van belang,
samen met de Urban-Knowledge.nl-community en het
team, alle energie te investeren in het verder vullen en
uitbouwen van de content op het platform. Voor het
afdekken van de kosten moeten we een startpositie op
basis van kortlopende subsidie realiseren. Daarna willen we het platform verder continueren en uitbouwen
via betalende klanten en partijen, wellicht in combinatie met crowdfunding en sponsoring.

2.3 Ten aanzien van de onmiddellijke toekomst: punten van
belang
Laten we de komende tijd onderzoeken wie aanschuift
bij het platform. De kernactiviteit is nog relatief open.
Er is nog geen absolute duidelijkheid over wat wel en
niet onderdeel van het systeem is. Ook de notie dat
het platform een bibliotheek, productbasket en kennisbank is, is nog prematuur. De functionaliteit van het
platform wordt daarmee te veel als middel gedefini-
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2.4 Nawoord

is dat Kojève een heel andere visie op het werk van
Hegel heeft dan Karl Popper. Karl Popper noemt in
zijn werk ‘The Open Society and Its Enemies’ (1945)
Hegel samen met Marx en Plato als een vijand van de
open samenleving. Alexandre Kojève ziet Hegel juist
als een voorstander van de liberale (open) samenleving
(Wikipedia).

We openden deze tweede rapportage van het RAAKproject met het statement, ‘Van het verleden kunnen
we niets leren’, van Prof. Dr. Ir. T. de Jong (1985).
We willen het rapport eindigen met een stelling van
Prof. Y. Fukuyama (1992):
“De geschiedenis is ten einde”

De liberale democratie dankt zijn succes aan de vrije
concurrentie van ideeën. In een vrije samenleving is
iedereen vrij te zeggen wat hij wil en (be)denkt en
komt het beste idee per definitie boven. Een open
samenleving is daardoor innovatiever en kan ook beter
reageren op uitdagingen. Onderzoekresultaten en investeringen zijn in die samenleving bij wet beschermd
en zijn niet overgeleverd aan de willekeur van machthebbers. Een liberale democratie kan daardoor beter
en effectiever garantstaan voor economische ontwikkelingen. In minder democratische landen worden
goede ideeën door taboes en censuur tegengehouden.
Populistisch-conservatieve landen zijn als gevolg
daarvan minder welvarend en innovatief en zullen
daardoor minder bedreigend zijn voor het model van
liberale democratieën.

Volgens Fukuyama van de J. Hopkins University
Baltimore is de ideologische evolutie van de mensheid
ten einde.
In ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’
verdedigt Fukuyama de stelling dat het einde van
de Koude Oorlog ook het einde van de ideologische
evolutie van de mensheid zal blijken te zijn en dat de
Westerse liberale democratie universeel gezien als
ultieme vorm van regeren zal worden beschouwd.
Daarnaast probeert hij de verschillende vormen van
kritiek te weerleggen die filosofen als Nietzsche,
Marx en Rousseau hebben geuit op de liberale vrijemarkt-democratie. Fukuyama baseert zich daarbij op
de ideeën van de filosoof Alexandre Kojève. Opvallend

Figuur 2.2.5—3. Flickr fotobewerking van Amsterdam door E. Fischer, rood zijn de toeristen, geel regionale
bewoners en blauw lokale bewoners
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