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VOORWOORD

Voor u ligt mijn onderzoek “Broedplaatsen in de hoofdrol”. Het onderzoek is gericht op 
broedplaatsinitiatieven in Amsterdam. De keuze voor dit onderwerp is in de eerste instantie 
ontstaan uit mijn interesse voor de Randstad. Gedurende het vooronderzoek voor dit onderwerp, 
viel mijn oog op het broedplaatsconcept in Amsterdam. Amsterdam wil door middel van dit 
concept zich profileren als creatieve metropool. Broedplaatsen zijn gericht op het verder 
ontwikkelen van de creatieve industrie wat, volgens onder andere Richard Florida, de toekomst is. 
Toch blijkt na tien jaar broedplaatsbeleid, de realisatie niet altijd even soepel te verlopen. Veel 
marktpartijen klagen over teveel of een verkeerde vorm van gemeentebemoeienis en lange 
doorlooptijden van het realisatietraject. Daarnaast is met name door decentralisatie, het 
takenpakket van de gemeente in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. Gemeenten zijn 
gedwongen om in grotere mate tussen andere partijen te opereren, in plaats van vanuit een ivoren 
toren bovenaan de maatschappij. De kernvraag in deze bachelorthesis is dan ook gericht op de  
mogelijkheden van Strategic Planning voor het ontwikkelingsproces van broedplaatsen in 
Amsterdam en wat dat betekent voor de rol van de gemeente in dat proces.

Deze bachelorthesis is geschreven ter afsluiting van de pre-master Planologie aan de Faculteit der 
Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
Mijn dank gaat uit naar Dr. Stefan Dormans voor de goede begeleiding gedurende het onderzoek. 
Daarnaast wil ik ook mijn dank betuigen aan Angelique Claes, Rob Hoogeveen, Henk Hospers en 
Vera de Jong voor hun medewerking aan het onderzoek zelf.

Patricia Leeman
Nijmegen, 2 juli 2010
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SAMENVATTING

In Amsterdam wordt sinds tien jaar actief gewerkt aan het creëren van een creatieve metropool. 
Een van de initiatieven om dat te bewerkstelligen, is het broedplaatsbeleid. Dit broedplaatsbeleid 
tracht te voorzien in (woon-)werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Hoewel het 
concept goed aanslaat, blijkt de realisatie van broedplaatsen in de praktijk niet zonder slag of stoot 
te verlopen. Ook de rol van de gemeente in dit proces is bij veel partijen nog niet geheel duidelijk. 
De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt:

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Bureau Broedplaatsen met 
betrekking tot het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen en de rol die zij als 
gemeente daarin speelt, door inzicht te verschaffen in de toegevoegde waarde van Strategic 
Planning ter ondersteuning van de gemeentelijke regierol op basis van de knelpunten die 
gedurende het ontwikkelingsproces van broedplaatsen worden ervaren door de betrokken actoren.

Aan de hand van deze doelstelling, zijn de volgende drie centrale vragen opgesteld: 

I. In hoeverre kan Strategic Planning bijdragen aan de versterking van de gemeentelijke regierol?
II. Welke  knelpunten worden er gedurende de ontwikkeling van een broedplaats herkend met betrekking tot 

zowel het proces als de rol van Bureau Broedplaatsen?
III.Wat kan de  methodiek van Strategic Planning betekenen voor het ontwikkelingsproces van broedplaatsen 

en de rol van Bureau Broedplaatsen in de praktijk? 

Ter beantwoording van de eerste centrale vraag, zijn de theorieën van Strategic Planning volgens 
Bryson en de gemeentelijke regierol volgens Van Mourik onderzocht. De confrontatie van deze 
twee theorieën heeft uitgewezen dat tussen de theorie van Strategic Planning en de theorie van de 
gemeentelijke regierol, een wisselwerking optreedt. Enerzijds versterkt de methode van Strategic 
Planning de gemeentelijke regierol doordat de fasering van Strategic Planning houvast biedt voor 
de gemeente in de regierol om het proces goed gefundeerd te laten verlopen. Anderzijds versterkt 
de gemeentelijke regierol de uitvoering van Strategic Planning doordat deze methode niet efficiënt 
kan worden gehanteerd zonder een “procesleider”. Uit deze analyse blijkt dan ook dat het gebruik 
van een combinatie van deze twee theorieën zeker kan bijdragen aan de versterking van de rol van 
Bureau Broedplaatsen en het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen in de 
praktijk.

Alvorens er een goed gefundeerd advies kan worden gegeven over de bijdrage die Strategic 
Planning kan leveren aan de praktijk van het ontwikkelen van broedplaatsen, dient eerst de 
praktijk te worden onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van zowel een empirische analyse 
als aan de hand van een bestudering van het broedplaatsbeleid. De analyse op basis van het 
broedplaatsbeleid wees uit dat Bureau Broedplaatsen een regierol in het ontwikkelingsproces van 
broedplaatsen wil vervullen. Zij geven daarbij aan eindgebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en 
stadsdelen zowel financieel als procesmatig te ondersteunen. Daarnaast blijkt dat de ontwikkeling 
van broedplaatsen in de praktijk tegen knelpunten aanloopt vanuit zowel de aanbodzijde van 
broedplaatsen als vanuit de vraagzijde van broedplaatsen. Echter, hebben de knelpunten vanuit de 
vraagzijde veelal als gevolg dat het proces vertraging oploopt terwijl de knelpunten vanuit de 
aanbodzijde een groter risico op het lam leggen van het proces als gevolg kan hebben. De 
procesmatige knelpunten zijn in het empirische deel onderzocht.

De empirische analyse is uitgevoerd aan de hand van een casestudy, waarbij de betrokkenen van 
één broedplaatsproject zijn benaderd. Doordat de broedplaatsprojecten die zijn gerealiseerd veelal 
door dezelfde partijen zijn uitgevoerd, is er gekozen voor slechts één onderzoekscase. Wel is er 
gekozen voor een casus waarbij de betrokken partijen, bij meerdere broedplaatsprojecten actief zijn 
geweest. Daardoor zullen de benaderde partijen een zo breed mogelijk gefundeerd beeld kunnen 
geven van hun ervaringen. Daarnaast is ook op basis van bronnentriangulatie getracht een zo 
volledig beeld van de praktijksituatie te genereren. 
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Om dat te bereiken, zijn Bureau Broedplaatsen, woningcorporatie De Alliantie, ontwikkelaar FanU 
en stadsdeel Slotervaart betrokken in het empirisch onderzoek.  
De resultaten van de empirische analyse geven de problematiek gedurende het proces met 
betrekking tot zowel het verloop van het proces als de rol van Bureau Broedplaatsen daarin weer. 
Hoewel Bureau Broedplaatsen en FanU vrij positief zijn over zowel de gemeentelijke regierol van 
Bureau Broedplaatsen is woningcorporatie De Alliantie dat niet. Zij geven aan dat zij veel meer 
verwacht hadden van de gemeentelijke regierol van Bureau Broedplaatsen en dat deze 
verwachtingen in de praktijk niet zijn waargemaakt. Wat betreft het verloop van 
broedplaatsprojecten blijkt alleen Bureau Broedplaatsen vrij positief te zien. FanU, De Alliantie en 
het stadsdeel Slotervaart zijn over het verloop van het proces beduidend minder positief. De 
belangrijkste procesmatige knelpunten worden herkend in trage besluitvormingsprocessen, de 
lange looptijd van broedplaatsprojecten, de problematiek omtrent de financiering en onduidelijke 
afspraken omtrent de taakverdeling. 

Nadat zowel de bevindingen uit het theoretische als het empirische onderzoek zijn gegenereerd, 
zijn deze onderzoeksresultaten met elkaar geconfronteerd. Hieruit blijkt dat in het 
ontwikkelingsproces van broedplaatsen zoals deze in de praktijk wordt doorlopen, een aantal 
cruciale fasen vanuit de theorie van Strategic Planning mist. Deze fasen hebben voornamelijk 
betrekking op het achterhalen van de verwachtingen van de betrokken partijen, het identificeren 
van knelpunten en de evaluatie van het proces. Daarnaast ontbreekt het ook aan een duidelijke 
procesleider, die het proces goed structureert en andere partijen op hun verantwoordelijkheden 
wijst. Ook blijkt dat de gemeentelijke regierol van Bureau Broedplaatsen gedurende de 
ontwikkeling van broedplaatsen niet efficiënt en effectief is. Het blijkt namelijk dat Bureau 
Broedplaatsen zichzelf conform een ondersteunende regierol profileert, terwijl zij juist een 
participatieve rol zou moeten aannemen. De oorzaak van deze situatie ligt wederom in de 
wisselwerking tussen de theorie van Strategic Planning en de theorie van de gemeentelijke 
regierol. Doordat Bureau Broedplaatsen geen duidelijke strategie volgt in het ontwikkelingsproces 
van broedplaatsen, kunnen zij daar ook geen prominente rol in spelen. Juist wanneer zij een 
strategie volgen, kunnen zij andere partijen effectief aansturen en de participatieve regierol 
aannemen. Nu blijft hun rol teveel beperkt tot het stellen van kaders omtrent de subsidie en 
proberen zij het proces op basis van deze kaders enigszins aan te sturen.

Hoewel dit onderzoek slechts berust op de ervaringen van een beperkt aantal actoren uit de 
broedplaatspraktijk, wordt geadviseerd om de voorgestelde fasering van Strategic Planning te 
gebruiken om de gemeentelijke regierol in de praktijk te versterken. Hierbij dient Bureau 
Broedplaatsen wel een prominente rol als coördinator te vervullen en toe te zien op de voortgang 
van het proces en op de uitvoering van de taken door de andere partijen. In de aangepaste fasering 
van het ontwikkelen van broedplaatsen in de praktijk, dient voornamelijk aandacht te worden 
besteed aan de identificatie van knelpunten en het versterken van de onderlinge communicatie. 
Daarnaast dient het proces ook meer geformaliseerd te worden, door meer gebruik te maken van 
schriftelijke verslaglegging om in later stadium andere partijen aan te kunnen spreken op 
afgesproken verantwoordelijkheden. 
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HOOFDSTUK 1:  Inleiding

1.1. Projectkader
In het jaar 2000 deed het Nederlandse broedplaatsbeleid haar intrede in de Nederlandse 
maatschappij. Volgens Mulder (2006, p. 41) dateert de oorsprong van broedplaatsen uit midden 
jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze broedplaatsen zijn ontstaan door de wegtrek van 
bedrijven uit de binnensteden naar de periferie, in combinatie met de woningnood uit deze tijd.  
Grote leegstaande (bedrijfs-)panden werden gekraakt door groepen kunstenaars en andere 
creatieven. De kunstenaars en krakers richtten zich vooral op leegstaande industriële 
fabriekspanden, pakhuizen, havenloodsen en kantoor- en schoolgebouwen. Eind jaren tachtig, 
namen volgens Spoelstra (2008, p. 12) veel Amsterdamse kunstenaars uit de kraakbeweging, hun 
intrek in de Graansilo en andere pakhuizen langs het IJ. Hoewel de gemeente het kraken van deze 
panden al die tijd heeft gedoogd, werden deze locaties eind jaren negentig bedreigd door 
nieuwbouw en stedelijke herontwikkelingsplannen. Uiteindelijk werden deze locaties ontruimd en 
trokken veel kunstenaars weg uit Amsterdam. Kort hierna groeide bij gemeente Amsterdam door 
een petitie van 683 kunstenaars, afkomstig uit de (woon-)werkpanden aan het IJ, het besef dat door 
de herontwikkeling van grote krakerslocaties een deel van de Amsterdamse traditie van 
experiment, innovatie, informeelheid en subcultuur werd verdreven. De kunstenaars vroegen in 
hun petitie, mede door het gebrek aan geschikte vervangende accommodatie in Amsterdam, om 
een specifiek vestigingsbeleid voor jonge kunstenaars in Amsterdam. Volgens Spoelstra (2008, p. 
12) groeiende op dat moment het besef van het belang van broedplaatsen voor de Amsterdamse 
cultuur en de angst voor het vertrek van kunstenaars richting Rotterdam en ander grote steden. 
Dit zorgde ervoor dat in 2000 het eerste plan van aanpak “Geen cultuur zonder subcultuur” in 
werking trad. Het broedplaatsbeleid, zoals deze vanaf 2000 in werking is getreden, wordt  door het 
Projectmanagementbureau Amsterdam (2000, p. 3) gedefinieerd als: “Zorgdragen voor het 
realiseren van kleinschalige infrastructuur voor (overwegend) niet commerciële, culturele 
ondernemers, waaronder met name (semi-)-professionele kunstenaars, en het scheppen van 
voorwaarden voor een duurzame instandhouding van dergelijke infrastructuur in de stad”. 
Concreet houdt deze doelstelling het realiseren van (woon-)werkruimten en ateliers voor zowel 
individuele kunstenaars als broedplaatsgroepen én het creëren van voorwaarden om deze 
werkruimten en ateliers enige tijd in stand te kunnen houden in. 

Na vijf jaar broedplaatsbeleid, werden in 2005 de resultaten geëvalueerd. Volgens Luyten (2005,  p. 
11) leek niemand na vijf jaar broedplaatsbeleid, het belang van broedplaatsen te betwisten. Wel 
bleek dat er onduidelijkheid heerste over de mate van inspanning die zou moeten worden 
geleverd om deze broedplaatsen top-down te creëren. Volgens haar zou het gevaar schuilen in een 
nauwkeurig gedefinieerd beleidskader voor het broedplaatsbeleid. Risicomijdende politici zouden 
hierdoor het bureaucratisch verlangen naar selectiecriteria en meetbare resultaten voeden, wat 
uiteindelijk de doeltreffendheid van het beleid ondermijnt. Desalniettemin werd, gezien het succes 
van 37 gecreëerde broedplaatsen in vijf jaar tijd, het beleid voortgezet.

Dat de rol van de gemeente enkele jaren later voor veel actoren nog niet geheel duidelijk is, blijkt 
mede tijdens de Broedplaatsmanifestatie van 27 november 2009 en het eerste Amsterdam Creative 
Metropolis Debate van 13 januari 2010. 
Tijdens de jaarlijkse broedplaatsmanifestatie, worden de resultaten van het voorafgaande jaar 
besproken in één van de in dat jaar opgeleverde broedplaatslocaties. In 2009 vond deze 
manifestatie plaats in het Arts & Craft Lab, ook wel A&C Lab genoemd. Uit het verslag van deze 
manifestatie (Hemker, 2009, p. 1) blijkt dat in 2009 naast het A&C Lab, de broedplaatsen OH3, 
Tugela 85 en Westerdok zijn gerealiseerd. Verhave en Korteweg van Tugela 85 merken echter op 
dat de onderhandelingen met de gemeente nog een flinke klus zijn geweest. Over het 
realisatieproces zijn zij dan ook “positief met een randje”.
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Tijdens het Amsterdam Creative Metropolis Debate (AT5, 2010) blijkt eveneens dat de rol van de 
gemeente in het proces nog voor verbetering vatbaar is. Mariette Hoitink, directrice van HTNK en 
co-creator van Red Light Fashion, is heel duidelijk in haar visie over de rol van de gemeente 
Amsterdam in het broedplaatsontwikkelingsproces. “De gemeente zou moeten faciliteren in plaats 
van frustreren. Ze zouden buiten de grenzen van alles wat regeltjes is moeten kijken en juist 
moeten kijken naar kansen die er liggen en daar met veel lef op in spelen.” Ook Radna Rumping 
van N8 denkt dat het stimuleren door de gemeente niet altijd werkt. “Mensen zouden een ruimte 
moeten krijgen om zich te uiten en zichzelf moeten bewijzen. Dan pas zou de gemeente moeten 
signaleren wie er goed bezig is en deze dan vervolgens ondersteunen.” 

De reacties van zowel Verhave en Korteweg als van Hoitink geven weer dat de huidige 
gemeentelijke rol in het ontwikkelingsproces van broedplaatsen onduidelijkheid creert. Waar 
huidige onderzoeken voornamelijk focussen op de meerwaarde van broedplaatsen voor het 
creatieve klimaat binnen een stad, focust dit onderzoek zich dan ook op de invulling van de 
gemeentelijke rol in het broedplaatsontwikkelingsproces. 

1.2. Doelstelling
Uit het hierboven geschetste projectkader blijkt het spanningsveld tussen het top-down ingrijpen 
van de gemeente en de vrije ontwikkelingsmogelijkheden vanuit de markt. De rol van de 
gemeente neemt hierbij een cruciale rol in. De invulling van deze rol heeft vervolgens zijn 
weerslag op het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen. Daarnaast dient dit 
onderzoek een praktisch doel waardoor de aanbevelingen bruikbaar dienen te zijn in de 
hedendaagse praktijk. Concluderend komt de doelstelling van dit onderzoek op het volgende 
neer:

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Bureau Broedplaatsen met 
betrekking tot het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen en de rol die zij als 
gemeente daarin speelt, door inzicht te verschaffen in de toegevoegde waarde van Strategic 
Planning ter ondersteuning van de gemeentelijke regierol op basis van de knelpunten die 
gedurende het ontwikkelingsproces van broedplaatsen worden ervaren door de betrokken actoren.

Uit de doelstelling van het onderzoek blijkt dat er wordt gekozen voor een tweetal theorieën. Dat 
zijn respectievelijk de theorie van Strategic Planning en de theorie van de gemeentelijke regierol. 
De keuze voor het toepassen van deze twee theorieën, komt voort uit het doel van het onderzoek. 
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan gemeente Amsterdam, in de vorm 
van Bureau Broedplaatsen, omtrent het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen en 
de rol van Bureau Broedplaatsen daarin. Enerzijds wordt er dus gefocust op de samenwerking 
binnen het realisatietraject van een broedplaats en anderzijds wordt er gekeken naar het 
functioneren van gemeente Amsterdam in dat traject. Om de samenwerking binnen het 
realisatieproces in kaart te brengen, moet er dus een theorie worden gekozen welke aansluit bij het 
organiseren van betrokkenen in een planningsvraagstuk. Strategic Planning draait volgens Bryson 
(1988, p. 73) om het zo efficiënt mogelijk organiseren van betrokken partijen zodat het 
realisatietraject zo soepel mogelijk verloopt. Deze theorie sluit daarbij naadloos aan op het doel om 
een advies uit te brengen omtrent het verloop van het realisatietraject. Een goed georganiseerde 
samenwerking komt echter niet vanzelf tot stand. Daar is leiderschap voor nodig. Volgens Partners 
+ Pröpper (2004, p. 2) neemt de gemeente veelal een prominente rol in de lokale samenleving in . 
Daardoor wordt veronderstelt dat zij het meest geschikt zijn om deze leidende rol op zich te 
nemen.  Deze leidende rol is bekend onder de term “gemeentelijke regie”. Deze nieuwe vorm van 
gemeentelijk handelen is vrij nieuw in Nederland. Zowel de invulling als de uitvoering van deze 
regierol blijkt in de praktijk niet altijd soepel te verlopen. Ook in het ontwikkelingsproces van 
broedplaatsen beoogt Bureau Broedplaatsen (2008, p. 21)  een regisserende rol te vervullen. Maar 
doordat er zoveel verwarring heerst over de invulling van deze rol, is het de vraag in hoeverre de 
regierol van Bureau Broedplaatsen efficiënt wordt uitgevoerd. De link tussen deze twee theorieën 
wordt dan ook gelegd tussen de gemeente die middels het uitvoeren van de fasering van de 
Strategic Planning theorie, een duidelijke invulling aan de gemeentelijke regierol geeft.
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Door de theorieën van zowel Strategic Planning als theorieën omtrent de gemeentelijke regierol 
met elkaar te confronteren, ontstaat er inzicht in de toegevoegde waarde van Strategic Planning 
ten opzichte van de gemeentelijke regierol. Vervolgens wordt aan de hand van een empirisch 
onderzoek gekeken naar het verloop van het proces omtrent het ontwikkelen van broedplaatsen in 
de praktijk. Dit empirische onderzoek geschiedt aan de hand van één casus, welke fungeert als 
entry-point voor het onderzoek. De analyseresultaten uit het empirische deel van het onderzoek 
worden vervolgens vergeleken met de resultaten uit het theoretische gedeelte van het onderzoek. 
Op basis van deze vergelijking worden tot slot conclusies en aanbevelingen gedaan over wat de 
toepassing van de theorie van Strategic Planning kan betekenen voor de gemeentelijke regierol  en 
het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen. 

Maatschappelijke relevantie
In Amsterdam zijn er in de afgelopen tien jaar zo’n 48 broedplaatsprojecten gerealiseerd met 
behulp van gemeente Amsterdam. De realisatie van deze broedplaatsen blijkt in de praktijk echter 
niet zonder slag of stoot te vergaan. Dat is mede te wijten aan de maatschappelijke aard van de 
projecten waar een grote mate van maatschappelijke goodwill voor benodigd is. Hierdoor is de 
realisatie van broedplaatsen een complex traject, welke een goede rolverdeling vergt tussen de 
betrokken partijen. Aan de hand van ervaringen van betrokken partijen van een 
broedplaatsproject, wordt onderzoek verricht naar de knelpunten welke gedurende een dergelijk 
realisatieproces worden ervaren. Dit onderzoek zal uitwijzen in hoeverre deze knelpunten door 
een beter gedefinieerde gemeentelijke regierol, het proces kan bespoedigen en hoe knelpunten 
kunnen worden beperkt of worden opgelost. Hoewel er verwacht wordt dat een aantal knelpunten 
kunnen worden aangepakt door een betere invulling van het proces, zullen er ook knelpunten zijn 
welke in zijn geheel een barriere vormen voor het ontwikkelingsproces. Vervolgonderzoek kan 
dan ook uitwijzen in hoeverre deze knelpunten vanuit de bron kunnen worden aangepakt.

Wetenschappelijke relevantie
Hoewel het broedplaatsconcept in Amsterdam erg leeft, zijn broedplaatsen een vrij recente 
ontwikkeling. Daarnaast betreft het een typisch Nederlands initiatief, waardoor de aandacht 
vanuit de wetenschap hiervoor nog beperkt is gebleven. Vanuit de praktijk zijn er echter wel 
onderzoeken uitgevoerd naar de verschuiving van zogenoemde vrijplaatsen naar broedplaatsen en 
de synergie welke tot stand komt binnen een dergelijke broedplaats. Het gehele realisatietraject en 
de rolverdeling daarbinnen is vrijwel buiten beschouwing gebleven. Dit onderzoek tracht daar 
verandering in aan te brengen door juist de knellende factoren binnen het realisatietraject te 
belichten. Mogelijk vervolgonderzoek kan dan ook voortbouwen op de bevindingen uit dit 
onderzoek, waardoor een breder inzicht tot stand komt omtrent het realisatietraject van 
broedplaatsen in de praktijk.
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1.3. Vraagstelling
Uit het opgestelde onderzoeksmodel zijn een drietal centrale vragen te herleiden. 

IV.In hoeverre kan Strategic Planning bijdragen aan de versterking van de gemeentelijke regierol?
De eerste centrale vraag is gefocust op de vraag in hoeverre de theorie van Strategic Planning kan 
bijdragen aan versterking van de gemeentelijke regierol. Het karakter van deze centrale vraag is 
dan ook puur theoretisch. De fasering van de theorie van Strategic Planning geeft de te doorlopen 
stappen aan om tot een goede, stabiele projectgroep te komen. De theorie van de gemeentelijke 
regierol geeft daarentegen weer hoe een gemeente in de huidige samenleving dient te opereren. 
Door deze twee theorieen te koppelen, wordt duidelijk welke rol een hedendaagse gemeente in 
een maatschappelijk ontwikkelingsproces kan vervullen en hoe de gemeente doormiddel van het 
toepassen van de methode van Bryon’s Strategic Planning, dat ontwikkelingsproces beter kan 
structureren. 

V. Welke  knelpunten worden er gedurende de ontwikkeling van een broedplaats herkend met betrekking tot 
zowel het proces als de rol van Bureau Broedplaatsen?

Deze tweede centrale vraag gaat in tegenstelling tot de eerste centrale vraag, in op de 
praktijksituatie omtrent het realiseren van broedplaatsen. Door de fasering van het proces van het 
ontwikkelen van broedplaatsen en de knelpunten die daarbij worden ondervonden uiteen te 
zetten, ontstaat er inzicht in het verloop van dit proces. In dit gedeelte van het onderzoek wordt 
dan ook de nadruk gelegd op de empirie. Dat wil zeggen dat de betrokken actoren worden 
benaderd over hun visie op het verloop van het ontwikkelingsproces in de praktijk en de rol van 
Bureau Broedplaatsen daarin. Dat levert inzicht op over de algemene tevredenheid omtrent het 
realisatieproces en de knelpunten die worden geconstateerd.

VI.Wat kan de  methodiek van Strategic Planning betekenen voor het ontwikkelingsproces van broedplaatsen 
en de rol van Bureau Broedplaatsen in de praktijk? 

Het doel van deze laatste centrale vraag is het combineren van de vergaarde kennis omtrent de 
toegevoegde waarde van Strategic Planning voor de gemeentelijke regierol te reflecteren aan de 
praktijk van  het realiseren van broedplaatsen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de knelpunten 
die gedurende het proces zijn geconstateerd en hoe deze door een betere invulling van de 
gemeentelijke regierol in het ontwikkelingsproces van broedplaatsen kunnen worden aangepakt. 
De beantwoording van deze laatste centrale vraag levert de basis op voor de conclusies en 
aanbevelingen die in het laatste hoofdstuk worden gepresenteerd.

1.4. Leeswijzer
Ter afsluiting van het eerste hoofdstuk, volgt een korte beschrijving van de nadere uitwerking van 
deze bachelorthesis. Het tweede hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van de gebruikte 
onderzoeksmethodiek. Hierin wordt zowel de selectie van de onderzoekscase als de selectie van 
het gebruikte onderzoeksmateriaal gepresenteerd. Na beschrijving van het onderwerp en de 
onderzoeksmethodiek, volgt in het derde hoofdstuk de uitwerking van de gekozen theorieën 
omtrent Strategic Planning en de gemeentelijke regierol. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie omtrent de wisselwerking tussen de theorie van Strategic Planning en de gemeentelijke 
regierol. Het vierde hoofdstuk staat in het teken van het broedplaatsbeleid. Het beleid rondom de 
realisatie van broedplaatsen wordt verder uitgewerkt waardoor een beter beeld van het 
onderzoeksonderwerp wordt gecreëerd. Nadat doormiddel van de uiteenzetting van het beleid 
rondom broedplaatsen inzicht is verkregen in het onderwerp, wordt in het vijfde hoofdstuk de 
praktijk van het ontwikkelen van broedplaatsen nader toegelicht. Het vijfde hoofdstuk staat dan 
ook in het teken van de ervaringen van betrokken partijen in het ontwikkelingsproces van 
broedplaatsen. De conclusies uit de praktijkanalyse en de bevindingen uit de theorie, worden in 
het zesde hoofdstuk aan elkaar geconfronteerd zodat er duidelijk inzicht ontstaat in de 
tekortkomingen van het proces en de rol van Bureau Broedplaatsen omtrent broedplaatsen in de 
praktijk. Op basis daarvan wordt in het zevende en laatste hoofdstuk de conclusie en 
aanbevelingen omtrent dit onderzoek gepresenteerd.
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HOOFDSTUK 2: Onderzoeksmethodiek

Het tweede hoofdstuk van deze thesis zoomt verder in op de methodiek welke is gebruikt om de 
doelstelling te volbrengen. In de eerste paragraaf komt de onderzoeksstrategie aan bod, waarna 
verder wordt gegaan met de selectie van de onderzoekscase. Tot slot wordt er aandacht besteed 
aan het onderzoeksmateriaal dat is gebruikt ter ondersteuning van het onderzoek.

2.1. Onderzoeksstrategie
Volgens Verschuren en Doorewaard (2007, p. 162) onderscheiden een vijftal onderzoeksstrategieën. 
Dat zijn respectievelijk: de survey, het experiment, de casestudy, de gefundeerde 
theoriebenadering en het bureauonderzoek. De keuze voor een onderzoeksstrategie wordt 
gevormd aan de hand van een drietal kernvragen. De eerste kernvraag is gericht op de keuze 
tussen een diepteonderzoek of een breedte-onderzoek.  De tweede kernvraag betreft de keuze van 
een kwalificerend of kwantificerend onderzoek. Tot slot is de derde kernvraag gefocust op de 
keuze voor een empirisch of bureauonderzoek. 
Dit onderzoek is gericht op het identificeren van knelpunten in de praktijk van het 
ontwikkelingsproces van broedplaatsen. Naast een onderzoek naar het verloop van het proces, 
wordt met name gekeken naar de oorzaken voor het huidige verloop van het proces. Oftewel, er 
wordt gezocht naar een dieperliggende oorzaak, welke het ontwikkelingsproces negatief 
beïnvloed. De te gebruiken methode om deze achterliggende factoren te achterhalen, berust op het 
bereiken van diepgang. Doordat er gericht wordt gefocust op de achterliggende knelpunten die 
hinder vormen voor de voortgang van het ontwikkelingsproces, betreft het een kwalificerend 
onderzoek. Dat wil zeggen dat in plaats van een rapport met voornamelijk visuele aspecten, zoals 
grafieken en tabellen, de nadruk in dit onderzoek ligt op een verbale en beschouwende 
argumentatie van de problematiek. Tot slot wordt er gekozen voor een empirisch onderzoek, 
waarmee de ervaringen van verschillende partijen in de praktijk worden onderzocht. Op basis van 
deze drietal keuzes, is de methode van de casestudy het meest geschikt. Er wordt echter gekozen 
voor slechts één onderzoekscase. Deze case wordt voornamelijk als entry-point voor het onderzoek 
gebruikt. Dat wil zeggen, dat de betrokken partijen van deze onderzoekscase worden benaderd, 
waarbij de focus van het onderzoek veel breder ligt dan alleen de gekozen onderzoekscase. 
Voorwaarde hierbij is wel dat de geselecteerde partijen bij meer dan één broedplaatsproject 
betrokken moet zijn geweest. Alleen dan kan een partij een goed gefundeerde mening over de 
knelpunten in het ontwikkelingsproces geven. De keuze voor de onderzoekscase als entry-point, is 
gemaakt doordat het totale aantal partijen dat betrokken is bij broedplaatsprojecten vrij beperkt is.  
Bij een selectie van meerdere onderzoekscases zullen dan ook veelal dezelfde partijen worden 
geselecteerd, waardoor de onderzoeksresultaten op veelal dezelfde bronnen berusten. Daarentegen 
is het, doordat er is gekozen voor slechts één onderzoekscase, wel van belang om een zo breed 
mogelijk beeld van de praktijksituatie te krijgen. Dat wordt gedaan door rekening te houden met 
bronnentriangulatie. Hiermee wordt bedoeld, dat er zo veel mogelijk verschillende betrokken 
actoren in het ontwikkelingsproces worden benaderd om een zo zuiver mogelijk beeld van de 
problematiek rond het ontwikkelingsproces te verkrijgen. 

In de afgelopen tien jaar zijn er volgens Bureau Broedplaatsen (2010) in Amsterdam 77 
broedplaatsen gerealiseerd. Van deze 77 projecten, is Bureau Broedplaatsen bij 48 projecten 
betrokken geweest. De overige broedplaatsen zijn gerealiseerd zonder nauwe samenwerking met 
Bureau Broedplaatsen. Deze laatste categorie, welke bestaat uit 29 projecten, is dan ook niet van 
toepassing om een geschikte onderzoekscase uit te selecteren. Alle nieuw te starten projecten 
worden daarnaast aan het huidige broedplaatsenbeleid getoetst. Het huidige beleid is in 2008 in 
werking getreden waardoor de projecten van vóór 2008 buiten beschouwing worden gelaten. 
Echter, gezien de lange doorlooptijd van broedplaatsprojecten, dient er rekening mee te worden 
gehouden dat projecten die in 2008 zijn opgeleverd, wellicht nog getoetst zijn aan de voorwaarden 
conform het vorige broedplaatsbeleid. Om deze onzekerheid enigszins te beperken, wordt gekozen 
voor een oplevering vanaf 2009. Dit levert het volgende schema op:
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Project Eigenaar Initiatiefnemer Ontwikkelaar Type

Westerdok Woningcorporatie
Ymere/Eigen 
Haard

Bureau Broedplaatsen Urban Resort Atelier/
Werkruimte

Studio OH3 Woningcorporatie 
De Alliantie

Woningcorporatie
De Alliantie

FanU Atelier/Werkpand

Straat van 
sculpturen

Woningcorporatie 
De Key

Stichting 
Straat van sculpturen

Niet bekend Atelier/
Werkruimte

A&C Lab BPF Bouwfonds FanU FanU Atelier/Werkpand

Garage 
Notweg

Niet bekend Niet bekend FanU Niet bekend

Tabel 1: Gerealiseerde broedplaatsprojecten in 2009

Uit bovenstaand schema blijkt dat de gegevens van de Straat van sculpturen en Garage Notweg 
niet volledig zijn. Doordat één of meerdere betrokken partijen niet bekend zijn, is een zo breed 
mogelijke benadering van deze projecten lastig. Hierdoor zijn deze twee projecten niet geschikt 
bevonden als onderzoekscase in dit onderzoek. Uit bovenstaand schema valt eveneens op dat 
FanU als ontwikkelaar, bij drie van de vijf projecten betrokken is geweest. Naar verwachting 
hebben zij dan ook een brede en goed gefundeerde kijk op de knelpunten in het 
ontwikkelingsproces. Ontwikkelaar Urban Resort is daarentegen slechts bij de ontwikkeling van 
project Westerdok betrokken geweest. Daarnaast is Bureau Broedplaatsen initiatiefnemer in het 
project Westerdok, wat naar verwachting een vertroebeld beeld van het verloop van het proces 
oplevert. Op basis hiervan valt ook het project Westerdok af als onderzoekscase. Als laatste twee 
projecten blijven dan het A&C Lab en Studio OH3 over. Uit navraag is echter gebleken dat 
woningcorporatie De Alliantie bij meerdere broedplaatsprojecten in het verleden betrokken is 
geweest, waardoor deze partij als onderzoekscase wordt geselecteerd.

2.2. Onderzoeksmateriaal
Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk betreft de selectie van het onderzoeksmateriaal. In de 
vorige paragraaf is de selectie van de onderzoeksstrategie en de bijbehorende onderzoekscase 
uiteen gezet. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het materiaal dat is gebruikt om de 
juiste informatie in te winnen. Onderzoeksmateriaal is in te delen in een drietal soorten. Deze 
soorten betreffen literatuur, personen en documenten. Aan de hand van de drie centrale vragen, 
wordt per vraag het onderzoeksmateriaal besproken.

I. In hoeverre kan Strategic Planning bijdragen aan de versterking van de gemeentelijke regierol?
Het onderzoeksmateriaal dat voor de beantwoording van deze centraal is gebruikt, is verkregen 
vanuit deskresearch. De kern van de beantwoording van deze vraag is gericht op het verkrijgen 
van informatie over zowel Strategic Planning als de gemeentelijke regierol. Wat betreft Strategic 
Planning, is het van belang een goed beeld te krijgen van de fasering die deze methode aanreikt. 
Aan de hand van voornamelijk Engelstalige wetenschappelijke literatuur van onder andere 
Bryson, is deze fasering opgesteld. Daarnaast is er aandacht besteed voor de succes- en 
faalfactoren van deze methode. Wanneer geen rekening wordt gehouden met deze factoren, kan 
het toepassen van deze methode in de praktijk falen. De gemeentelijke regierol is daarentegen 
echter een vrij Nederlands concept. Daardoor is het het verkrijgen van geschikte 
wetenschappelijke literatuur lastiger dan bij de theorie van Strategic Planning. De benodigde 
informatie is echter wel gevonden in het boek van Van Mourik (2005) en de rapporten van onder 
andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007) en Partners + Pröpper (2004, 2006). 
Hoewel deze bronnen een lagere status hebben dan wetenschappelijke literatuur, geeft deze 
literatuur wel een goed inzicht in de verschillende visies omtrent deze regierol en de voorwaarden 
waar een goede uitvoering aan ten grondslag ligt.
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II. Welke  knelpunten worden er gedurende de ontwikkeling van een broedplaats herkend met betrekking tot 
zowel het proces als de rol van Bureau Broedplaatsen?

Het beantwoorden van deze centrale vraag vereist naast bestudering van documenten met 
betrekking tot het ontwikkelen van broedplaatsen, ook een empirisch onderzoek in de praktijk. Dit 
empirische onderzoek is verricht aan de hand van het interviewen van betrokken partijen en het 
analsyeren van het huidige broedplaatsbeleid. Bureau Broedplaatsen speelt een prominente rol in 
het proces, waardoor het interview met deze partij persoonlijk heeft plaatsgevonden. Het 
interview is afgenomen van Angelique Claes, assistent manager bij Bureau Broedplaatsen. Het 
interview, waarvan de gestelde vragen zijn opgenomen in bijlage 1, bestond grofweg uit drie 
onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof het algemene broedplaatsenbeleid en de resultaten die 
daarmee zijn behaald. Het tweede onderwerp betrof de rol van Bureau Broedplaatsen in het 
ontwikkelingsproces en tot slot werd er aandacht besteed aan het ontwikkelingsproces zelf. Het 
interview bestond uit voornamelijk open vragen, waardoor een zo breed mogelijk antwoord is 
verkregen. Naast Bureau Broedplaatsen is ook contact gelegd met Rob Hoogeveen, manager 
gebiedsontwikkeling bij woningcorporatie De Alliantie. Deze partij is benaderd doormiddel van 
een vooropgestelde vragenlijst, waarna een telefonische terugkoppeling heeft plaatsgevonden. De 
rol van Bureau Broedplaatsen en het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen staat 
in deze vragenlijst centraal. Ook Henk Hospers, gebiedsmanager van stadsdeel Nieuw West, en 
Vera de Jong, projectleider bij ontwikkelaar FanU, zijn op deze wijze benaderd. De beantwoording 
van de vragenlijst doorhen was echter dermate duidelijk, dat een telefonische koppeling niet nodig 
is geweest. Voor de volledigheid is een verkorte vorm van deze vragenlijst ook beantwoord door 
Angelique Claes van Bureau Broedplaatsen. Naast deze empirische informatie is er ook aandacht 
besteed aan de algemene informatie omtrent het broedplaatsconcept. Deze is verkregen aan de 
hand van beleidsdocumenten, welke door Bureau Broedplaatsen ter beschikking zijn gesteld.

III.Wat kan de  methodiek van Strategic Planning betekenen voor het ontwikkelingsproces van broedplaatsen 
en de rol van Bureau Broedplaatsen in de praktijk?

De laatste centrale vraag is in tegenstelling tot de andere vragen, niet gericht op het genereren van 
informatie. Het gaat namelijk om het afstemmen van de bevindingen uit het theoretisch onderzoek 
en het praktijkonderzoek. Het analyseren van deze onderzoeksresultaten, levert inzicht op in 
hoeverre de theorie van Strategic Planning en de gemeentelijke regierol kan bijdragen aan 
verbetering van de praktijk rondom het ontwikkelen van broedplaatsen. Dit levert vervolgens 
conclusies en aanbevelingen op die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.
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HOOFDSTUK 3: Theoretisch kader

Dit hoofdstuk tracht een brug te slaan tussen de theorie van Strategic Planning en de theorie van 
de gemeentelijke regierol. Aan de hand van de bestudeerde literatuur, wordt voor zowel het 
verschijnsel Strategic Planning als voor het verschijnsel gemeentelijke regie een kader opgesteld. Deze 
kaders worden in de laatste paragraaf met elkaar geïntegreerd. De integratie geeft antwoord op in 
hoeverre de methode van Strategic Planning aansluiting vindt bij de invulling van de 
gemeentelijke regierol. 

3.1. Strategic Planning
Planning wordt door De Roo en Voogd (2007, p. 16 - p. 20) gekenmerkt als een dynamisch proces. 
Hierdoor vinden er verschuivingen plaats in de focus van  het planningsproces. Tot circa de jaren 
zeventig was planning van de ruimtelijke leefomgeving, veelal gestoeld op technische 
deskundigheid. De Roo en Voogd (2007, p. 16 - p. 20) geven aan dat het planningsproces veelal 
plaats vond achter de tekentafel. Aan het begin van de zeventiger jaren ontstond er echter een 
nieuwe focus in het planningsproces. In plaats van het schetsen van een definitieve blauwdruk, 
werd er aandacht besteedt aan het formuleren van doelstellingen die enerzijds dienden als 
eindbeelden, maar waarbij anderzijds de burger inspraak kon uitoefenen op het 
toekomstperspectief. De Roo en Voogd (2007, p. 16 - p. 20) erkennen hierbij de eerste vorm van 
democratisering in het planningsproces. Zij benadrukken de veranderende focus van 
inhoudsplanning naar een meer procedurele aanpak. Deze nieuwe methode bleek echter in de 
praktijk tot onduidelijke en abstracte doelstellingen te leiden. Daardoor ontstond er vanaf 
omstreeks 1975 aandacht voor het samenstellen van diverse strategieën. Hierdoor verschoof het 
accent van de te behalen doelstellingen naar concrete strategieën, welke vanuit knelpunten werden 
geformuleerd. Voor het eerst werd de aandacht gelegd op het keuze-element binnen planning, wat 
heden ten dage nog steeds een grote rol in de Nederlandse planningspraktijk speelt. 

3.1.1. Visies op Strategic Planning
Volgens Tomazinis (in Bryson & Einsweiler 1987, p. 6) richt Strategic Planning zich voornamelijk 
op de planningsorganisatie en wat er zou moeten gebeuren om de werking van deze organisatie te 
verbeteren. Dit in tegenstelling tot traditionele planningsmethoden welke direct zijn gefocust op 
de fysieke leefomgeving. Strategic Planning is dan ook voornamelijk toegepast in de private sector. 
In de loop der jaren is echter ook de toepasbaarheid van deze methode onderzocht met betrekking 
tot de publieke en non-profit sector. Over de toepasbaarheid van Strategic Planning in de publieke 
en non-profit sector stellen Bryson en Einsweiler (1987, p. 6) dat zonder Strategic Planning, de 
effectiviteit van overheidsingrijpen daalt en de overheid in een zwakkere positie komt te staan bij 
plotselinge uitdagingen. Volgens Bryson en Einsweiler (1987, p. 6 )) ondersteunt Strategic Planning 
zowel publieke als private organisaties juist bij het effectief anticiperen op nieuwe situaties. Naast 
Bryson en Einsweiler, zijn ook Kaufman en Jacobs (in Bryson & Einsweiler, 1987, p. 6) het er over 
eens dat Strategic Planning de private en publieke sector met elkaar kan verbinden. Dat komt 
doordat de methode in beiden sectoren kan worden toegepast waardoor de sectoren beter op 
elkaar zijn af te stemmen. Strategische plannen kunnen volgens Bryson, Cohen en Joyce (in 
Desmidt & Heene, 2005, p. 121 - 122) bijdragen aan de focus op wat werkelijk belangrijk is in het 
proces. Daarnaast stellen zij dat Strategic Planning kan zorgen voor het stellen van prioriteiten 
voor actie binnen de organisatie en kan leiden tot een grotere coherentie tussen de actoren en een 
toename van de efficiëntie van de organisatie.

Young (2003, p. 2) beweert, op basis van de literatuur, dat vele lokale overheden het erover eens 
zijn dat Strategic Planning een proces is voor het ontwikkelen van een plan om een organisatie te 
leiden in de richting van een duidelijk omschreven missie, doelen en middelen. Het is een proces 
van het uiteenzetten van hoe de organisatie er nu voor staat, het bepalen van de uitdagingen en 
kansen van de organisatie en het vaststellen van de meest wenselijke eindsituatie en de weg naar 
deze eindsituatie toe. Hoewel er verschillende visies op Strategic Planning mogelijk zijn, beschrijft 
Young (2003, p. 15) de methode van Bryson als een integrale methode waarbinnen de verschillende 
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visies van experts op het gebied van Strategic Planning (waaronder Mintzberg, Olsen en Eadie, 
Schein) onderlinge samenhang vinden. 

3.1.2. Fasering Bryson’s strategische planningsmodel 
De fasering van Bryson’s (1988, p. 74 - 77) Strategic Planningsmodel bestaat uit tien te doorlopen 
stappen of fasen. Deze fasen zullen hieronder nader worden besproken.

Fase 1
De eerste fase uit het model van Bryson (1988, p. 74 - 77) bestaat uit het ontwikkelen van een 
initiële overeenkomst  tussen de betrokken actoren met betrekking tot het doel van de 
samenwerking. Deze fase is van cruciaal belang doordat een goede uitvoer van deze fase kan 
zorgen voor voldoende draagkracht van zowel binnen als buiten de organisatie. Concreet houdt 
deze stap in dat doormiddel van, bij voorkeur, een stakeholderanalyse de partijen dienen te 
worden geïdentificeerd die bij het proces dienen te worden betrokken. Daarnaast dient 
doormiddel van de stakeholderanalyse consensus te worden bereikt over het doel van het proces, 
de te nemen stappen, een duidelijke rolbeschrijving van alle betrokken partijen en de toewijzing 
van de middelen die nodig zijn in het proces. Bij een goed gefundeerde uitvoering van deze eerste 
fase, is de kans klein dat in een later stadium complicaties optreden met betrekking tot de 
onderlinge verantwoordelijkheden.

Fase 2
Wanneer in de eerste stap de aanzet voor het project is gegeven, wordt in de tweede fase het 
mandaat van de organisatie geïdentificeerd.  Dat wil zeggen dat er kaders worden opgesteld 
waarbinnen de organisatie gaat opereren. Het mandaat is te onderscheiden in een formeel en 
informeel mandaat. Het formele mandaat is gericht op de geldende wetgeving, regels en 
reglementen welke de organisatie dient te hanteren. Identificatie van het informele mandaat 
daarentegen heeft betrekking op de impliciete verwachtingen van de deelnemende actoren aan het 
proces. Wanneer zowel het formele als informele mandaat niet tijdig of in het geheel niet worden 
geïdentificeerd of nader worden omschreven, kan het voor komen dat de verwachtingen niet 
worden waargemaakt. Niet afgestemde verwachtingen kan als gevolg hebben dat het proces in een 
later stadium spaak loopt.

Fase 3
De derde stap is een verduidelijking van de missie en de waarden van de organisatie. In deze fase 
wordt de reden van het project gerechtvaardigd. Hierbij komen de sociale en politieke behoeften 
aan bod waar de organisatie op in speelt. Deze behoeften worden vervolgens gevormd tot een 
missie van de organisatie. Deze missie dient echter wel binnen de in de tweede fase vastgestelde 
kaders te passen. Alvorens de missie op te stellen dient de stakeholderanalyse te zijn voltooid. Het 
moet volledig duidelijk zijn wie de betrokken actoren zijn en welke verwachtingen zij hebben met 
betrekking tot het resultaat en proces. Dit om een goed gefundeerde missie van de organisatie op 
te kunnen stellen waar de belangen van de belangrijkste besluitvormers op aansluiten.

Fase 4
Waar de focus van de eerste drie fasen gelegen is op de vorming van een goed gefundeerde 
organisatie, ligt de focus van deze fase op het uitvoeren van een SWOT-analyse. De SWOT-analyse 
bestaat uit zowel een interne als een externe omgevingsanalyse. De interne analyse is gericht op 
het identificeren en analyseren van de sterkten en zwakten van de organisatie zelf. Bryson noemt 
een drietal categorieën die in het kader van de interne analyse onderzocht dienen te worden. Dit 
zijn respectievelijk de middelen die in de organisatie worden ingebracht (inputs), de huidige 
strategie van de organisatie (proces) en tot slot de prestaties van de organisatie (outputs). Volgens 
Bryson dient er uitvoerig aandacht te worden besteedt aan de interne analyse omdat de praktijk 
veelal uitwijst dat een organisatie voldoende op de hoogte is van de middelen die worden 
ingebracht, maar onvoldoende weet over de huidige strategie en de prestaties welke deze strategie 
oplevert. 
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De externe analyse is gericht op het identificeren en analyseren van de kansen en bedreigingen van 
buitenaf. Deze kansen en bedreigingen kunnen van onder andere politieke, technologische, sociale 
en economische aard zijn, maar kunnen daarnaast ook worden gezocht in de maatschappij. Ook 
dient rekening te worden gehouden met mogelijke maatschappelijke weerstand zoals bijvoorbeeld 
belangengroeperingen die negatieve invloed kunnen uitoefenen op het verloop van het proces. 
Bryson stelt dat een SWOT-analyse van cruciaal belang is omdat een goede strategie voort bouwt 
op de sterkten van de organisatie en gebruik maakt van de kansen die de omgeving biedt.

Fase 5
In de vijfde stap worden de strategische issues geïdentificeerd. De strategische issues, zoals Bryson  
(1988, p. 76) ze noemt, worden ook wel discussiepunten genoemd en impliceren enige vorm van 
conflict in het proces. Conflicten kunnen ontstaan over in te zetten middelen, te bereiken doelen, 
geld et cetera. De strategische issues zijn bepalende of kritieke uitdagingen die een gevaar kunnen 
vormen voor het mandaat van de organisatie, de missie, de output, de gebruikers, de financiering 
of  het management van de organisatie. Wanneer deze strategische issues niet worden benoemd, 
kunnen zij een potentieel gevaar vormen voor de voortgang van het proces en voor de organisatie 
zelf.

Een strategische issues is echter alleen een issue wanneer de organisatie deze issue kan oplossen. 
Naast het benoemen van de strategische issue, dient ook vast te worden gelegd waarom het een 
strategische issue betreft en welke gevolgen deze issue heeft. Ook de achtergrond van de 
strategische issue dient inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis hiervan kan in een later stadium 
gemakkelijker een strategie worden bedacht om op dit knelpunt te kunnen anticiperen.

Fase 6
Wanneer de strategische issues zijn geïdentificeerd, kunnen er in de zesde fase strategieën worden 
geformuleerd om de strategische issues te managen. Voor het formuleren van deze strategieën 
geeft Bryson(1988, p. 77) de voorkeur aan een strategie-ontwikkelingsmodel welke uitgaat van een 
vijftal kernacties.Dit strategie-ontwikkelingsmodel is gericht op het inventariseren van de 
verschillende visies op de oplossing van de kwestie. Vervolgens worden de barrieres welke deze 
oplossingen tegenwerken geidentificeerd en wordt bepaalt hoe daarmee kan worden omgegaan. 
Daarna worden er zowel  kortetermijnacties  als langetermijnacties opgesteld om op de kwestie te 
kunnen anticiperen.

Fase 7
Als in de zesde fase diverse strategieën zijn opgesteld om de strategische issues te kunnen 
managen, worden deze strategieën in deze fase herzien. De verschillende strategieën worden 
nogmaals kritisch geanalyseerd en tegen elkaar afgewogen. Nadat de strategieën zijn herzien, en 
zo nodig aangepast, wordt er getracht consensus te bereiken over de te volgen strategie. 

Fase 8
De achtste fase is de laatste fase van het planningsproces. Deze fase  is gericht op het ontwikkelen 
van de “visie-op-succes” van de organisatie. In deze visie wordt nader toegelicht hoe de 
organisatie moet functioneren als de in de vorige stappen geformuleerde strategieën zijn 
geïmplementeerd. Daarna wordt geanalyseerd in hoeverre deze visie kan voorzien in 
zelfregulering en zelfsturing van de organisatie. Hoewel deze stap optioneel is en de meeste 
organisaties deze stap niet in het planningsproces opnemen, stelt Bryson (1988, p. 77) dat het 
belang van deze stap niet onderschat dient te worden. De beschrijving van de “visie-op-succes” 
houdt concreet een omschrijving in van de missie van de organisatie, de gekozen strategie, de 
prestatiecriteria en overige belangrijke beslissingen.
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Figuur 1: Schematische weergaven van Bryson’s Strategic Planningsmodel. (Desmidt & Heene, 2005, p. 118)  

Fase 9
De negende stap draait om het ontwikkelen van een effectief implementatieplan. Hierbij worden 
de noodzakelijke implementatieacties bepaald en worden deze acties in actieplannen vertaald. De 
kernpunten van de actieplannen beslaan: de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken 
actoren, de specifieke objecten, verwachte resultaten en mijlpalen, de te nemen stappen, de 
beoogde tijdsschema’s, de benodigde middelen en bronnen, het verloop van het 
communicatieproces, de evaluatie- en bijsturingsprocedures en tot slot de toerekenbaarheids-
procedures.

Fase 10
De laatste en tiende stap draait om het evalueren van de strategieën. Hierbij wordt er eveneens 
aandacht besteed aan de tussentijdse evaluatie van processen en het tijdig bijsturen hiervan. 
Hierbij dienen zowel de inhoudelijke aspecten als de procesmatige aspecten onderdeel van de 
evaluatie te zijn. 
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3.1.3. Succes- en faalfactoren Strategic Planning
Kaufman en Jacobs (in Bryson & Einsweiler, 1987, p. 6) geven aan dat doordat er binnen de 
Strategic Planning methode meer ruimte is voor een bredere participatie en er meer aandacht 
wordt besteedt aan de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een plan, er een grotere kans 
op draagvlak wordt gecreëerd. Daarnaast achten zij Strategic Planning veel meer actie-
georiënteerd in tegenstelling tot andere planningsmethoden. Ook stelt Bryson (1988, p.78) dat het 
toepassen van Strategic Planning (grote) problemen van operationele aard kan oplossen en wordt 
er een samenhangende en verdedigbare basis gelegd voor het nemen van beslissingen. Daarnaast 
kan het toepassen van Strategic Planning ook bijdragen aan het verbeteren van prestaties en kan er 
effectief worden geanticipeerd op snel veranderende omstandigheden.  Tot slot kan Strategic 
Planning ook bijdragen aan het ondersteunen van teamwork en het vergroten van de expertise van 
de organisatie.

Hoewel Strategic Planning in de jaren zeventig als dé oplossing voor planningsproblemen werd 
beschouwd, is de methode in de afgelopen jaren door planners matig ontvangen. Bryson en 
Roering (in Bryson & Einsweiler, 1987, p. 6 - p. 7) geven aan dat de mogelijke oorzaak hiervan 
tweeledig is. Enerzijds geven zij aan dat voor een goede implementatie van de methode van 
Strategic Planning het besef nodig is dat de deze methode geen uitputtende methode is. Er bestaan 
vele vormen van Strategic Planning welke ten alle tijden dienen te worden aanpast aan de situatie. 
Dit vereist in de meeste gevallen maatwerk. Bryson(1988, p. 76) stelt dat de oorzaak van falen van 
vele initiatieven op het gebied van Strategic Planning in publieke organisaties, schuilt in de 
foutieve aanname van consensus. Strategische plannen worden opgemaakt en uitgevoerd in de 
veronderstelling dat alle stakeholders bij aanvang een gezamenlijke visie delen. Ergens in het 
planningsproces, of soms zelfs pas in de implementatiefase, krijgen de stakeholders plots zicht op 
de op handen zijnde wijzigingen en de werkelijke draagwijdte van de gevolgen. Het gevolg 
hiervan kan zijn dat belangrijke stakeholders zich terugtrekken of trachten het proces tegen te 
werken.

Om de Strategic Planningsmethode te laten slagen in de publieke sector, stelt Bryson (1988, p. 80 ) 
een aantal criteria welke hierbij cruciaal zijn. Allereerst dient er een zogenaamde processponsor 
met een dusdanige machtspositie aangetrokken te worden om het proces te kunnen 
rechtvaardigen. Ten tweede dient een persoon zich op te werpen als “leider” die de voortgang van 
het proces waarborgt. Als derde criterium stelt Bryson dat er een Strategic Planningsteam dient te 
worden opgesteld. Het vierde criterium omvat de verwachting dat er zich knelpunten en 
vertragingen voordoen. Het vijfde criterium betreft een flexibele houding ten opzicht van het 
planningsproces. Het zesde criterium is de vaardigheid om de juiste personen rond de tafel te 
krijgen op cruciale momenten in het proces. Tot slot betreft het laatste criterium de wil om 
argumenten te overwegen die betrekking hebben op verschillende evaluatieve criteria.

3.2. Gemeentelijke regierol
Naast de ontwikkelingen rondom Strategic Planning, kwam er omstreeks de helft van de jaren 
tachtig nog een tweede ontwikkeling op gang. Tot de jaren tachtig werd de samenleving 
gekenmerkt door een autonome overheid die het alleenrecht leek te hebben op beslissingen die in 
Nederland werden genomen. Volgens Terpstra (2002, p. 17) was de top-down sturing destijds niet 
gebaseerd op maatschappelijke vraag, maar op politiek erkende behoeften. In de daarop volgende 
jaren werd echter steeds duidelijker dat de burger steeds mondiger werd en steeds meer opkwam 
voor zijn wensen, ideeën en behoeften. Het individu kwam steeds meer centraal te staan. Dit 
vereiste meer lokaal maatwerk waarbij veronderstelt werd dat de gemeente als laagste overheid 
hier het beste op zou kunnen anticiperen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten(2007, p. 6 ) stelt 
eveneens dat de gemeente tegenwoordig ook meer tussen partijen dan boven andere partijen 
opereert. Door de decentralisatie en horizontalisering van de samenwerking met andere partijen in 
de maatschappij, zijn gemeenten volgens Van Mourik (2005, p. 34) steeds meer gedwongen om 
strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere bedrijven, instituten, 
burgergroeperingen, non-profit-organisaties en belangengroepen. Deze verschuiving waarbij de 
gemeente om moet leren gaan met de opkomst van de invloed van private partijen, wordt door 
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Louw, Krabben en Priemus (2003, p. 357) de shift van “government” naar “governance” genoemd. 
Deze verschuiving gaat gepaard met het vervagen van de grenzen tussen de private en de 
publieke sector, alsmede de grens tussen de taken van beleid schrijven en implementatie. Als 
gevolg hiervan zien veel gemeenten dan ook de groter wordende invloed van private partijen vaak 
als een bedreigende factor voor hun eigen machtspositie.

Om meer inzicht te verschaffen in deze verandering van het werkveld van de gemeente, is in de 
afgelopen tien á vijftien jaar veel geschreven over de rol van de gemeente in deze nieuwe 
maatschappij. Verhage en Needham (In Louw, Krabben en Priemus, 2003, p. 364) schrijven 
hierover dat gemeenten moeten zoeken naar nieuwe manieren om met deze externe invloed om te 
gaan, in plaats van constructies te bedenken om de machtspositie van de gemeente te waarborgen. 
Van Mourik(2005, p. 79) meent dat de Nederlandse maatschappij een overheid nodig heeft die 
helder opereert en zich bezighoudt met het bestrijden van ongelijkheden in de samenleving. De 
overheid zou instrumenten moeten bieden waarmee burgers zelf hun eigen kansen kunnen 
vergroten. Met andere woorden, de gemeente zou een kader met voorwaarden moeten creëren 
waarbinnen partijen in alle vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Voor de kloof die ontstaat 
tussen de wensen van de burgers en wat de overheid kan bieden, vormt het regiemodel volgens 
van Mourik (2005, p. 55) de oplossing. Hij zegt hierbij: “We moeten strategisch leren opereren in 
maatschappelijke netwerken samen met op deeltaken toegespitste non-profit- en profitorganisaties 
maar ook met burgers.” Door vele partijen wordt dan ook het regiemodel als hét model 
geprofileerd dat de gemeente bij deze drastische verandering van bedrijfsvoering kan helpen. 
Echter, bestaan er uiteenlopende visies over de rollen van de gemeente binnen het regiemodel. 
Hoewel de theorie duidelijk onderscheidende rollen weergeeft,  blijkt de invulling van deze rollen 
in de praktijk nogal voor verwarring in gemeenteland te zorgen. Daarnaast blijken de Nederlandse 
gemeenten volgens Louw, Krabben en Priemus (2003, p. 364) zich nog niet volledig bewust van de 
verschuiving van coördinatie via hiërarchie en bureaucratie naar zelfgeorganiseerde netwerken 
van actoren. 

3.2.1. Visies op de gemeentelijke regierol
Het begrip regie wordt veelal gerelateerd aan de theater- en filmindustrie. Ook Van Holdron (2006) 
en Van Mourik (2005) beschrijven de regievoering aan de hand van een vergelijking met de rol van 
een regisseur in de theater- en filmindustrie. Een regisseur dient volgens Van Mourik (2005, p. 58 - 
p. 59) te worden gezien als de eigenaar van “het stuk”, welke eveneens overzicht houdt over de 
“gehele set” en gemachtigd is om naar eigen inzicht beslissingen te nemen. Volgens Van Holdron 
(2006, p. 38) heeft de regisseur echter een meer coördinerende rol, waarbij de regisseur in mindere 
mate als eigenaar wordt gezien. De regisseur is de verbindende factor die alle spelers samenbrengt 
en eindverantwoordelijk is voor het eindproduct. Hoewel de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (2007) en Partners + Pröpper(2004, 2006) de gemeentelijke regierol niet koppelen aan 
de theater- en filmindustrie, verbinden zij wel gelijksoortige definities aan de regierol. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007, p. 9) wijst bij het begrip regie op de betrokkenheid 
van meer dan één partij in een proces waarbij de regisseur het overzicht heeft en het proces 
bewaakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007, p.9) geven daarbij te kennen dat er 
echter wel dient te worden gewaakt voor een hiërarchische positionering van de gemeente. Met 
betrekking tot de gemeentelijke regierol zeggen zij (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2007, 
p. 9): “regisseren in plaats van delegeren en samenwerken in plaats van voorschrijven”.  Ook 
Partners + Pröpper (2004, p. 7) beschrijven gemeentelijke regie als “een bijzondere vorm van sturen 
die is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelen tot een min of meer 
samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat”.

Hoewel er een grote verscheidenheid bestaat in de definities van de gemeentelijke regierol, zijn er 
wel een aantal kernelementen te onderscheiden. Zo is er steeds sprake van een “coördinerende” 
rol in een “proces” waar “sturing” aan wordt gegeven met “het oog op een bepaald resultaat”. 
Wanneer deze kernwoorden worden gecombineerd, komt onderstaande definitie tot stand welke 
het uitgangspunt vormt voor regie in deze thesis.
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“Sturing van betrokken partijen door deze met elkaar te verbinden en te coördineren bij het 
behalen van een gezamenlijk beoogd resultaat, waarbij de regisseur het overzicht behoudt en 
de voortgang van het proces bewaakt.”

Ondanks dat door de link met de theater- en filmindustrie de achtergrond van de regierol voor 
velen tot de verbeelding spreekt, blijkt de invulling van de regierol in de praktijk toch 
problematischer dan verondersteld.

De visie van Partners + Pröpper (2006, p. 12) op het regiemodel, focust op de elementen 
doorzettingsmacht en een gemeentelijk beleidskader. Het element doorzettingsmacht staat, 
volgens hen, voor de mate waarin de regisseur, middels financiële middelen of  wettelijke 
mogelijkheden, andere actoren zijn wil kan opleggen. Het element beleidskader staat voor de mate 
waarin de regisseur vrij is om zijn eigen koers uit te stippelen. Door deze twee kenmerken tegen 
elkaar af te zetten, volgen een viertal regisseurtypen. Uit deze vier rollen herleiden zij een tweetal 
extremen. De eerste extreme wordt gekenmerkt door een volledig faciliterende gemeente welke 
geen doorzettingsmacht en geen eigen beleidskader heeft. Daardoor heeft deze gemeente geen 
andere keus dan het ondersteunen van de samenwerking tussen andere partijen. De tweede 
extreme vorm wordt gekenmerkt door een zeer actieve gemeente welke veel doorzettingsmacht 
heeft en ook de mogelijkheid heeft om een eigen beleidskader op te stellen. In deze vorm is de 
gemeente goed in staat om eigen plannen zelfstandig te realiseren. De twee overige rollen zijn 
tussenvormen van deze extremen waarbij de ene vorm een hogere mate van bestuurskracht bevat 
en de andere vorm een hogere mate van zelfstandigheid omtrent het vaststellen van een eigen 
beleidskader. Grofweg kan worden gesteld dat Partners + Pröpper (2006, p. 12) een passieve en een 
actieve regierol onderscheiden. Hoewel Partners + Pröpper (2006, p. 12) ook nog twee 
tussenliggende vormen onderscheiden, maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007, 
p. 10) slechts onderscheid in een tweetal regietypen: de gemeente als facilitator of als medespeler. 
Een gemeente als facilitator schept volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007, p. 
10) randvoorwaarden waarbinnen andere partijen problemen aanpakken of kansen benutten. Net 
als de “extreme” faciliterende rol die Partners + Pröpper (2006, p. 12) onderscheiden, is deze rol 
gericht op het bevorderen van samenwerkingsverbanden door bijvoorbeeld het vertrekken van 
subsidies of het met elkaar in contact brengen van partijen die dat anderzijds niet zullen doen. In 
de rol als medespeler (VNG, 2007, p. 10) bevindt de gemeente zich tussen de andere partijen en 
houdt zich met deze andere partijen bezig op het gebied van diverse maatschappelijke opgaven. 
Deze rol is van belang wanneer de gewenste maatschappelijke ontwikkeling niet op eigen kracht 
door de markt wordt opgepakt. De gemeente dient zich op te werpen als “leidinggevende” en 
andere actoren aan te sturen. 

Van Mourik (2005, p. 60) beschrijft regie via een tweetal processen. Hij beschrijft regie doormiddel 
van uitbesteden en regie doormiddel van het sturen van beleidsprocessen. Regie doormiddel van 
uitbesteden kenmerkt zich door het versterken van de bestuurskracht en de gemeente door niet-
gemeentelijke taken af te stoten naar marktpartijen, die veelal de efficiëntie van de dienst 
vergroten.  Deze vorm is dan ook vooral op de interne organisatie gericht en wordt in deze thesis 
niet verder behandeld. Regie van beleidsprocessen heeft betrekking op het realiseren van bepaalde 
beleidsdoelstellingen waarbij de gemeente steeds minder de overhand heeft. Zij wordt daardoor 
steeds afhankelijker van marktpartijen om die beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Van 
Mourik (2005, p. 77 - p. 81) erkent hierbij een gemeente als ondersteuner, en een gemeente als 
medespeler. Deze tweedeling komt overeen met de verdeling van zowel de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (2007, p. 10) als van Partners + Pröpper (2006, p. 12). Waar echter de 
uiteenzetting van zowel het regiemodel van Partners + Pröpper (2006, p. 12) als van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (2007, p. 10)  meer beschrijvend van aard is, is de uiteenzetting van 
het regiemodel van Van Mourik (2005, p. 77) juist pragmatisch van aard. Daarom is gekozen voor 
een verdere uiteenzetting van het regiemodel van Van Mourik.

3.2.2. Regiemodel volgens Van Mourik 
De regie van beleidsvorming- en besluitvormingsprocessen verloopt, volgens Van Mourik(2005, p. 
66 - p. 67), via een aantal fasen. De eerste fase betreft het afbakenen van het speelveld. In deze fase 
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wordt doormiddel van hetzij een omgevingsanalyse, hetzij een krachtenveldanalyse inzicht 
verkregen in de belangen en kennis van betrokkenen en belanghebbenden. Hieruit wordt door de 
regisseur de belangrijkste partijen geselecteerd die bij het proces dienen te worden betrokken.
Vervolgens wordt in de tweede fase door de regisseur de koers uitgestippeld. De regisseur dient de 
te bewandelen weg in de richting van het beoogde resultaat uit te zetten en voldoende flexibiliteit 
in te bouwen. 
De regisseur moet er echter voor waarborgen dat hij zich niet als “beslissende” partij opwerpt om 
zo de andere actoren zijn wil op te leggen. Door zich te profileren als procesvoerder, stimuleert de 
regisseur, volgens Van Mourik (2005, p. 68) , de kennisuitwisseling tussen andere actoren.
In de derde fase gaat het om de implementatie van de gekozen koers. In deze fase dient de koers 
voldoende commitment te krijgen van de betrokken partijen om het proces tot een goed einde te 
brengen. Tot slot beslaat de laatste fase de communicatie tussen de partijen. Hierbij staat de 
uitwisseling van informatie en bereikte resultaten centraal. 

Om de samenwerking tussen de betrokken actoren te waarborgen, stelt Van Mourik(2005, p. 72 - p. 
77) een aantal voorwaarden met betrekking tot het realiseren van een gedegen 
netwerkmanagement. Deze voorwaarden zijn respectievelijk: het hebben van een lange 
termijnvisie, een bedrijfsstrategie, een  omvattend programma en een goed afgestemde interne 
structuur. Deze randvoorwaarden van Van Mourik (2005, p. 73 - p. 77), worden hieronder nader 
toegelicht.

Lange termijnvisie
Om een netwerk met elkaar te verbinden, dient er een langetermijnvisie te worden opgesteld . De 
focus moet hierbij echter liggen op het gewenste eindresultaat in plaats van concrete afspraken.  Te 
veel detail leidt immers af van de essentie van het samenwerkingsverband. Door overeen te 
komen op het eindresultaat, zullen partijen tussentijds ook eerder bereid zijn om concessies te 
doen ten gunste van het project.

Bedrijfsstrategie
Volgens Van Mourik(2005, p. 73) komen samenwerkingsverbanden met de gemeente vaak “per 
toeval” tot stand zonder dat daar een bewuste strategie achter zit. Hij definieert een strategie als 
“een plan dat beleid en acties integreert tot een samenhangend geheel, met het oog op het behalen 
van vastgestelde doelen”. Zonder strategie, zo stelt Van Mourik(2005, p. 73), kunnen 
samenwerkingsverbanden niet zinvol worden geïntegreerd. De uitvoering van een proces zonder 
dat strategie, is dan ook gedoemd te mislukken.

Programma’s
Er dient een programmatische overall-aanpak worden geformuleerd, waarin de coördinatie en 
flexibiliteit tussen de betrokken partijen worden geformuleerd. Dit programma staat boven de 
bedrijfsstrategie en integreert alle onderlinge samenwerkingsverbanden. Zonder een dergelijke 
overall-overzicht is het moeilijk om het overzicht te behouden en om het proces efficiënt in te 
richten.

Interne structuur
Volgens Van Mourik past de huidige interne structuur van veel gemeenten nog niet bij die van een 
regisserende gemeente. De essentie van de regisserende gemeente draait immers om het vergroten 
van de bestuurskracht en het verhogen van de efficiëntie. Dit alles dient te geschieden in een 
verbeterde relatie tussen de burger en politiek. Dit levert volgens Van Mourik(2005, p. 76 - p. 77) 
een drietal typeringen op van zowel gemeenterollen als “burger/maatschappij”-rollen. Binnen de 
vorm van regie voeren, onderscheidt Van Mourik(2005, p. 76 - 77) eveneens een drietal 
gemeenterollen: een dienstverlenende gemeente, een ondersteunende gemeente en een 
participatieve gemeente. 
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Wanneer een gemeente functioneert als een dienstverlenende organisatie, is dit vaak in de vorm 
van een loket of servicecenter, waar burgers vervolgens bepaalde diensten kunnen afnemen.  De 
maatschappij c.q. de burger functioneert hierbij als klant van de gemeentelijke diensten. Doordat 
deze diensten veelal veel tijd in beslag nemen en onnodige bureaucratie veroorzaken, stelt Van 
Mourik(2005, p.77 - p. 78) dat zulke diensten beter opgepakt kunnen worden door de markt. Dit 
kan worden bereikt doormiddel van uitbesteden van deze taken. Het uitbesteden verhoogt de 
efficiëntie en  bestuurskracht van de gemeente, waarbij de gemeente zich meer kan focussen op de 
kerntaak “besturen en beslissen”. 

In de tweede vorm functioneert de gemeente als ondersteunende organisatie. Hierbij functioneert 
de maatschappij c.q. de burger als gebruiker. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men plannen 
met betrekking tot de fysieke leefomgeving indient. De gemeente dient dan door het stellen van 
randvoorwaarden de ruimten te creëren die maatschappij nodig heeft om deze ontwikkeling 
zelfstandig te realiseren. De juiste werkwijze in deze rol  is, volgens Van Mourik (2005, p. 79), door 
te beslissen of aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan om deze ontwikkeling al dan niet toe te 
staan. 

De laatste vorm welke Van Mourik(2005, p. 81) erkent, is de rol van de gemeente als participant. 
De burger c.q. de maatschappij is in deze vorm veelal een zogenaamde citoyen, welke een 
bepaalde ontwikkeling op gang wil brengen in de gemeente. De gemeente wordt hierdoor in een 
bepaalde richting “geduwd”. Om deze richting te kunnen verwezenlijken, dient de gemeente 
hierop de beleidsdoelstelling af te stemmen en dient zij actief betrokken te zijn bij het realiseren 
van deze ontwikkeling. De enige manier waarop dergelijke grootschalige projecten kan worden 
aangepakt, is door de maatschappij aan te sturen.

Wanneer deze drie rollen tegen elkaar worden afgezet, ontstaat er onderstaande matrix.

Maatschappij Gemeente Werkwijze

Klant Dienstverlener Uitbesteden

Gebruiker Ondersteuner Beslissen

Citoyen Participant Sturen

Tabel 2: Combinatie gemeenterollen en burgerrollen met bijbehorende werkwijze

Wanneer bovenstaande matrix nader wordt bekeken, valt ook een duidelijke driedeling in 
werkwijze te herleiden. Het gaat daarbij om een vorm van geen regie (uitbesteden), faciliterende 
regie (beslissen) en actieve regie (sturen). Opvallend is echter dat de andere onderverdelingen in 
faciliterende en actieve regie veelal is gemaakt aan de hand van het “kunnen” van de gemeenten. 
Dit terwijl Van Mourik (2005) juist focust op de gewenste aanpak vanuit de vraagzijde van de 
markt.

Waar Van Mourik(2005) in zijn boek uitgaat van de vraagzijde van de markt, dient een gemeente 
zich ook bewust te zijn van het instrumentarium dat tot haar beschikking staat om aan deze vraag 
tegemoet te komen. In het kader daarvan geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007,  
p. 11) een rubricering weer met betrekking tot het instrumentarium welke een regievoerende 
gemeente tot haar beschikking heeft. Zij deelt de instrumenten in, in een financiële bijdrage, 
fysieke bijdrage en het fungeren als een spin in het web. Het instrumentarium zoals de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten deze in haar publicatie (2007) erkent, wordt hieronder nader 
uitgewerkt. Deze indeling is echter geen absolute indeling doordat er ook mengvormen van 
instrumenten mogelijk zijn. 
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Financiële bijdrage
Het leveren van een financiële bijdrage of het sanctioneren van ongewenst gedrag is volgens de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007), de klassieke weg van de gemeente. Geld kan 
daarbij partijen verleiden of juist fungeren als een stok achter de deur. Daarnaast kunnen financiële 
middelen dienen als een aanjager om bepaalde partijen in beweging te brengen. Het is duidelijk 
dat wanneer de gemeente financiële middelen zoals subsidies gebruikt, zij in de rol van facilitator 
randvoorwaarden creëert voor andere partijen. Het voordeel van deze aanpak is volgens hen, dat 
partijen met steun van gemeente bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen op gang kunnen 
brengen, welke zonder steun niet kunnen ontstaan. 
Daardoor wordt een hogere mate van maatschappelijke betrokkenheid behaald en betaald de 
gemeente als het ware voor de diensten van anderen. Een nadeel van dit instrument is de hoge 
mate van bureaucratische rompslomp voor de verkrijging ervan. Daarnaast leidt de strenge 
regelgeving rondom subsidiëring veelal tot strenge randvoorwaarden met betrekking tot het 
verstrekken ervan.

Fysieke bijdrage
Het tweede instrument dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007) wordt erkend, 
is het leveren van een fysieke bijdrage door de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door het ter 
beschikking stellen van gemeentelijk vastgoed, inzet van menskracht of het regelen van een 
opknapbeurt. Waar de gemeente doormiddel van een financiële bijdrage de rol als facilitator 
aanneemt, neemt de gemeente bij een fysieke bijdrage deel als medespeler. Een voordeel is dat het 
ter beschikking stellen van fysieke middelen zoals expertise, vaak al in het verlengde ligt van de 
gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast kan een fysieke bijdrage eveneens een aanjager zijn voor 
het oppakken van een bepaald project door de markt. Nadelen kunnen zijn dat fysieke middelen 
veelal moeilijk in meetbare resultaten zijn uit te drukken, waardoor de effectiviteit slechts 
subjectief te meten is.

Spin in het web
Als laatste instrument kan de gemeente zich volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
(2007) profileren als Spin in het web. Doordat de gemeente al een prominente rol vervult in de 
maatschappij, zit zij al vaak met vele partijen aan tafel. Door de samenwerking met verschillende 
partijen op diverse fronten, heeft zij een goed zicht op de verschillende belangen, problemen en 
kansen. Daardoor is de gemeente in staat om deze partijen aan elkaar te verbinden en hierbij een 
coördinerende rol aan te nemen. Met betrekking tot dit “instrument” kan de gemeente zowel 
facilitator als medespeler zijn. Als facilitator brengt zij slechts partijen bij elkaar, waarna de 
gemeente zonder verdere bemoeienis de partijen zelf hun gang laten gaan. Als medespeler gaat de 
gemeente actief als partij aan de slag. 

3.2.3. Succes- en faalfactoren gemeentelijke regierol
Ongeacht de variant regierol welke de gemeente kiest, volgens Van Mourik(2005, p. 55) zijn er een 
drietal randvoorwaarden waar de gemeente aan dient te voldoen wanneer deze kiest voor het 
gemeentelijke regiemodel. Zo dient de gemeente een leidende positie in te nemen binnen 
maatschappelijke netwerken en dient zij te zorgen dat het werk wordt verricht zonder dit persé 
zelf te doen. Daarnaast dient de gemeente helderheid over haar taken te verschaffen door zich te 
beperken tot haar kerntaken “beslissen en sturen”. In aanvulling op deze randvoorwaarden, geeft 
Partners + Pröpper (2006, p. 15) een aantal regiecomponenten weer welke de activiteiten van de 
gemeente in een dergelijke regierol aanduiden. Zo dient de regisseur overzicht te behouden over 
de situatie en de status van deze situatie. Daarnaast is de regisseur verantwoordelijk voor het 
geheel en dient zij de gemeenschappelijke beleidslijnen uit te zetten. Tot slot dient de regisseur de 
samenwerking te organiseren en te coördineren. Wanneer niet aan zowel de voorwaarden van 
zowel Van Mourik(2005) als Partners + Pröpper(2006) wordt voldaan, is de kans groot dat de 
effectiviteit van de gemeentelijke regierol te niet wordt gedaan. Dit kan vervolgens een gevaar 
vormen voor de voortgang van het gehele proces.
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3.3. Integratie Strategic Planning en de gemeentelijke regierol
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds vermeld, wordt in deze slotparagraaf de overlap 
tussen de methode van Strategic Planning en de gemeentelijke regierol onderzocht. Deze overlap 
komt voort uit de bevindingen van zowel paragraaf 3.1 als paragraaf 3.2.

De veranderende maatschappij vormt de grondslag voor zowel de ontwikkeling van de methode 
van Strategic Plannings als de ontwikkeling van de gemeentelijke regierol. Deze ontwikkelingen 
liggen dan ook enigszins in elkaars verlengde. Waar de ontwikkeling van Strategic Planning is 
voortgekomen uit de verschuiving van een technisch planningsproces naar een meer procedurele 
aanpak, is de ontwikkeling van de gemeentelijke regierol gericht op het omgaan met een 
machtiger geworden maatschappij. De overheid is niet meer in staat om hiërarchisch de beste weg 
te bepalen, maar opereert tussen andere partijen waarbij zij middels decentralisatie de voorkeur 
geeft aan maatwerk op het laagste niveau. Op basis daarvan wordt verondersteld dat de gemeente 
daar de geschikt partij voor is. De gemeentelijke regierol geeft invulling aan de activiteiten waar 
mee de gemeente de maatschappij in een bepaalde richting kan bewegen. De methode van 
Strategic Planning biedt een handvat waarmee een gemeente in de regierol het proces in een goede 
richting kan stimuleren. Bryson (1987, p. 6) stelt dat Strategic Planning juist door besluitvormers in 
overheidssferen moet worden gebruikt, doordat de radicale veranderingen in de publieke sector 
hen dwingt om strategisch te denken over wat de rol van de overheid in een bepaalde 
ontwikkeling zou moeten zijn. Ook van Mourik(2005, p. 55) zegt hierover:“We moeten strategisch 
leren opereren in maatschappelijke netwerken samen met op deeltaken toegespitste non-profit- en 
profitorganisaties, maar ook met burgers”.  Het doel van Strategic Planning is dan ook volgens 
Bryson en Einsweiler (1987, p. 6), om besluitvormers te helpen met het bepalen van de rol die de 
overheid in de kwestie zou moeten aannemen en hoe zij haar beperkte middelen zou moeten 
toewijzen. Naast Bryson en Einsweiler (1987) en Van Mourik (2005), erkennen ook Louw, Priemus 
en Krabben (2003) de veranderende werkomgeving waarbij gemeenten de grotere invloed van 
private partijen moeten dulden. De omgang met deze grotere mate van externe invloed, wordt 
door hen(Louw, Krabben & Priemus, 2003, p. 357) de shift van “government” naar “governance” 
genoemd. Volgens hen gaat deze ontwikkeling gepaard met de vervaging van de grenzen tussen 
de private en publieke sector gepaard. Ook in het kader van Strategic Planning is deze vervaging 
van scheidingslijnen tussen de private en publieke sector onderzocht. Kaufman en Jacobs (in 
Bryson & Einsweiler, 1987, p. 7) stellen dat doordat Strategic Planning zowel in de private als 
publieke sector toepasbaar is, deze methode de twee sectoren organisatorisch goed met elkaar kan 
verbinden. Om deze twee sectoren met elkaar te kunnen verbinden, is een duidelijke 
herpositionering van de gemeente nodig. Maar een herpositionering is niet genoeg. Uit zowel het 
rapport van zowel de Verening van Nederlandse Gemeenten (2007) als het boek van Van Mourik 
(2005), blijkt dat het toepassen van het gemeentelijke regiemodel in de praktijk niet eenvoudig is. 
Voornamelijk de uitvoer van deze regierol stuit in de praktijk op complicaties. Om met deze 
complicaties om te gaan, is naar verwachting een duidelijke fasering nodig waarbij de gemeente in 
de regierol het voortouw kan nemen. De fasering die daar het beste bij aansluit is die van de 
methode van Strategic Planning van Bryson(1988).

De door Bryson (1988) voorgestelde fasering behoeft echter een hoge mate van organisatie. Alle 
partijen moeten overeenstemming bereiken over onder andere het doel, de in te zetten middelen 
en de fasering van het project. Dat gebeurt echter niet vanzelf. Bryson(1988, p. 80)  pleit daarom 
voor een zogenaamde processponsor met een dusdanig machtspositie, om het proces 
maatschappelijk te kunnen verantwoorden. Daarnaast dient deze “processponsor” volgens hem, 
een leidende positie in het proces aan te nemen en dient deze over de competentie te beschikken 
om de juiste partijen op cruciale momenten aan tafel te krijgen. Ook Van Mourik(2005, p. 55) pleit 
voor een procesleider in het regiemodel. In het regiemodel van Van Mourik komt deze rol aan de 
gemeente toe. De gemeente zou volgens hem een leidende positie aan moeten nemen binnen het 
maatschappelijke netwerk en zorgen dat het werk wordt verricht zonder dit persé zelf te doen. 
Daarnaast zou de gemeente zich moeten beperken tot haar kerntaken “sturen en beslissen”. De rol 
die Bryson (1988) voor ogen voor de processponsor, lijkt daarmee een goede overlap te vormen in 
de functie die Van Mourik (2005) aan de gemeente in het regiemodel toekent.
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Ook procesmatig blijken Bryson(1988) en Van Mourik(2005, p. 66 - p. 67) een soortgelijke fasering 
voor te stellen. De eerste fase welke Van Mourik(2005) onderscheidt, focust op het afbakenen van 
het “speelveld” middels een omgevings- of krachtenveldanalyse. Hieruit worden vervolgens de 
belangrijkste actoren  voor de voortgang van het proces geselecteerd. Vervolgens wordt de koers 
uitgezet waarlangs het proces zal worden doorlopen. De derde fase is gericht op de implementatie 
van de uitgezette koers, waarna in de laatste fase de resultaten onderling worden 
gecommuniceerd. Deze fasen vertonen gelijkenis met de fasen 1, 9 en 10 uit het model van Bryson
(1988). Bryson (1988) onderscheidt echter nog een additionele zevental fasen, waarmee de kans op 
het slagen van het proces wordt vergroot. Het proces van Van Mourik(2005) ontbreekt een 
duidelijke identificatie van mogelijke knelpunten, welke later in het proces voor complicaties 
kunnen zorgen. Daardoor vormt de fasering van Bryson(1988) een goede aanvulling op de fasering 
van Van Mourik(2005) om een proces succesvol te volbrengen.

Hoewel de methoden van Strategic Planning en de gemeentelijke regierol inhoudelijk op elkaar 
aansluiten, geeft Ansoff (Rider, 1983, p. 74) echter aan dat plannen in overheidscontext altijd een 
politiek proces is dat afhangt van de dan geldende politieke invloeden. Beslissingen hangen 
daarbij sterk af van het inpassingsvermogen van het plan in de gewenste politieke situatie en het 
aantal voorhanden zijnde oplossingen. Ansoff (Rider, 1983, p. 74) stelt hierbij dat het binnen de 
lokale overheid veelal aan strategisch leiderschap en managementvaardigheden ontbreekt. 
Hierdoor wordt er onvoldoende aandacht besteedt aan het bevorderen van creativiteit om om te 
kunnen gaan met plotseling opspelende kwesties. Dit maakt het inpassen van een 
planningsstrategie binnen de overheidscontext een lastige opdracht. Taylor en Michael(Rider, 1983, 
p. 74) geven aan dat planning in overheidscontext een leerproces moet zijn waarbij de focus niet 
ligt op het voorspellen en beheren van ontwikkelingen, maar juist op het omgaan met verandering 
en onzekerheid. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de toepassing van Strategic Planning(Bryson, 1988, p. 80) gepaard gaat 
met het aanstellen van een leidende partij, waarbij de regierol van Van Mourik (2005) erg goed 
aansluit. Uit bestudering van de twee theoretische kaders, valt een wisselwerking tussen de twee 
theorieën te herleiden. Enerzijds versterkt het proces van Strategic Planning (Bryson, 1988) de 
positie van een regisserende gemeente, door de methode als leidraad voor het proces te gebruiken. 
Anderzijds versterkt de gemeentelijke regierol het verloop van Strategic Planning. Dat komt 
doordat juist een regisserende partij nodig is om het gehele proces van Strategic Planning te 
doorlopen. Een dergelijk proces komt niet vanzelf tot stand en de verschillende fasen behoeven 
een procesleider om de betrokken partijen te coördineren en te stimuleren. Door een goede 
wisselwerking tussen het gebruik van de methode van Strategic Planning en de gemeentelijke 
regierol, kan naar verwachting een deel van de complexiteit van het planningsproces in de praktijk 
worden bestreden. De volgende hoofdstukken in deze thesis brengt de praktijk rondom het 
ontwikkelen van broedplaatsen in kaart, waarna de toegevoegde waarde van deze tweetal 
theorieën in de praktijk wordt onderzocht.
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HOOFDSTUK 4: Broedplaatsbeleid

Het vierde hoofdstuk staat volledig in het teken van het broedplaatsbeleid. Om een duidelijk beeld 
te creëren over hoe de ontwikkeling van broedplaatsen in zijn werk gaat, wordt getracht een beeld 
te scheppen over de te doorlopen fasen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de 
achtergrond van het broedplaatsbeleid en de knelpunten die in de praktijk met betrekking tot het 
broedplaatsbeleid worden ervaren. Naast het verstrekken van informatie over het ontwikkelen van 
broedplaatsen, wordt ook aandacht besteedt aan de visie van Bureau Broedplaatsen op het 
broedplaatsbeleid. Hierdoor heeft dit hoofdstuk een zowel theoretisch als empirische insteek. 
Allereerst wordt in dit hoofdstuk de definitie van een broedplaats uiteen gezet, waarna deze wordt 
gekoppeld aan de strategie die Bureau Broedplaatsen voor ogen heeft met betrekking tot het 
huidige broedplaatsbeleid. Daarna wordt de aandacht verlegd naar het te doorlopen proces bij de 
totstandkoming van een broedplaats en de rol van de gemeente (in de vorm van Bureau 
Broedplaatsen) hierin. Ter afsluiting vindt een evaluatie plaats omtrent de knelpunten die worden 
erkend met betrekking tot het ontwikkelen van broedplaatsen in de praktijk. 

4.1.  Definitie broedplaats
De definitie van een broedplaats kan worden ontleend aan de gebruikers van de broedplaats. 
Daartoe dient allereerst het begrip broedplaatsgroep uiteen te worden gezet. Het begrip 
“broedplaatsgroep” is echter moeilijk in een alomvattende definitie te gieten. De samenstelling van 
een broedplaatsgoep loopt dan ook sterk uiteen. Zo kan een dergelijke groep bestaan uit enkel 
individuele kunstenaars, maar een broedplaatsgroep kan ook een combinatie van individuele 
kunstenaars met ambachtslieden, commerciële creatieve bedrijven of horeca zijn. Nu de gebruikers 
zijn gedefinieerd, volgt de beschrijving van de ruimte waarin zij werkzaam zijn. Daartoe wordt In 
dit onderzoek gebruik gemaakt van de definitie van het ProjectManagementbureau Amsterdam 
(2000, p. 3 ). Zij bestempelen een broedplaats als “een (woon-)werkpand voor een samenwerkende 
groep van overwegend culturele ondernemers (waaronder kunstenaars, ambachtelijke bedrijven, 
dienstverleners en technici), gericht op het samen leven en werken om tot synergie en 
kruisbestuiving te komen, deel uitmakend van een subcultuur, met een eigen economie, niet direct 
gericht op commercieel succes”. 

4.2. Broedplaatsstrategie
Het broedplaatsinitiatief is geen alleenstaand concept. Het concept is volgens het Programma 
Broedplaatsen 2008-2012 (Bureau Broedplaatsen, 2008, p. 9) onderhevig aan verbindingen met 
onder andere het programma Creatieve Industrie, het sociale structuurplan, het programma 
Topstad en de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur. Daarnaast wordt het broedplaatsconcept 
ondersteund door diverse partijen waaronder woningcorporaties, stadsdelen, doelgroep-
organisaties, ontwikkelaars, makelaars en financiers. De uiteenlopende motieven van deze partijen 
zijn door Bureau Broedplaatsen (2008. p.9 - p. 19) samengevat in een viertal beleidsthema’s.

De stad als laboratorium voor talent
In de eerste instantie is het Programma Broedplaatsen 2008 - 2012 gericht op het profileren van 
Amsterdam als laboratorium voor talent. Amsterdam is een bron van creatief talent dat door 
oplopende huurprijzen steeds meer naar andere steden wordt verdrukt. Gemiddeld ronden 350 tot 
400 personen per jaar een creatieve opleiding af en zoeken vervolgens betaalbare ruimte om zich 
verder te kunnen ontwikkelen of hun werkzaamheden te kunnen ontplooien. Naast binnenlandse 
nieuwe professionals, wordt ook de aandacht gericht op buitenlands toptalent dat een plaats zoekt 
in Amsterdam.

De broedplaats als sociale speler
Naast een bron van creatief talent, worden broedplaatsen ook ingezet ter versterking van het 
omliggende gebied. Het tweede beleidsthema in het Porgramma Broedplaatsen 2008-2012 heeft 
dan ook een sociale insteek. Er wordt veronderstelt dat een broedplaats meer levendigheid brengt 
in, door voornamelijk woonfunctie gedomineerde, woonwijken. 
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Veel broedplaatsen bestaan naast professionele activiteiten, ook uit publieke functies en horeca. 
Naast een verhoogde leefbaarheid, verhoging van animo voor de huur en koopsector in de 
woonwijk, wordt ook een verhoging van de waarde van het omliggende vastgoed veronderstelt. 
Voornamelijk vanuit deze motieven sluiten woningcorporaties en stadsdelen zich volgens Bureau 
Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke communicatie,  27 mei 2010) aan bij het broedplaatsconcept.

De doelgroep als basissegment van de creatieve industrie
De strikte scheidingslijn tussen kunstenaar en creatieve ondernemer vervaagt. Naast enkel 
expressieve kunst, wordt ook steeds meer in opdracht van anderen gecreëerd. Broedplaatsen 
worden gezien als basissegmenten van waaruit de creatieve industrie zich verder ontwikkeld. In 
het kader daarvan sluit dit derde beleidsthema goed aan bij het eerste beleidsthema, welke zich 
richt op de vestiging van creatief toptalent. Het basissegment wordt volgens het Programma 
Broedplaatsen 2008 - 2012 (Bureau Broedplaatsen, 2008,  p. 51) getypeerd door gebruikers in de 
vorm van professionele kunstenaars met experimenteel en vrij werk. Daarnaast wordt onderdak 
geboden aan startende creatieve “één- en tweepitters”,  broedplaatsgroepen en vrijplaatsen. 

De ruimtelijke strategie
Het vierde beleidsthema uit het Programma Broedplaatsen 2008 - 2012 is gericht op het verkleinen 
van de kwalitatieve mismatch, welke een kloof tussen de vraag en het aanbod van vastgoed vormt. 
Het aanbod van leegstaande kantoren en de steeds groter worden vraag naar creatieve ruimte, 
sluiten volgens Bureau Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke communicatie, 23 mei 2010) 
minimaal op elkaar aan. Dit terwijl beiden toenemen. In samenwerking met corporaties, 
ontwikkelaars en makelaars wordt door Bureau Broedplaatsen getracht naar een op elkaar 
afgestemde oplossing te zoeken. Uit het Programma Broedplaatsen 2008 - 2012 blijkt echter ook dat  
de mogelijkheden van regionale samenwerking in het kader van metropoolregio Amsterdam 
wordt onderzocht. Hierbij worden voornamelijk uitwijkmogelijkheden in de richting van Zaanstad 
onderzocht.

Bovenstaande ruimtelijke strategie van het Programma Broedplaatsen 2008 - 2012  komt eveneens 
tot uiting in de doelstelling van Bureau Broedplaatsen.  De doelstelling van Bureau Broedplaatsen 
(Bureau Broedplaatsen, 2010, p. 7) luidt:

“het realiseren en het behouden van passende huisvesting (werken of woon/werken) in en rond 
Amsterdam voor kunstenaars en broedplaatsgroepen”. 

Ter concretisering van deze doelstelling, zijn door Bureau Broedplaatsen (2008, p. 25) een aantal 
beoogde resultaten opgesteld:
- 100 - 150 ruimten of 10.000 m2 per jaar toevoegen voor de doelgroep; 
- broedplaatsen duurzaam vestigen door middel van langdurige huurcontracten of erfpachtuitgifte 

aan doelgroepenorganisaties; 
- identificatie van ten minste vijf gebouwen per jaar in Amsterdam, ter realisatie van ateliers en 

(woon)werkpanden;
- Jaarlijks een (woon)werkpand realiseren buiten Amsterdam, in samenwerking met een 

omliggende gemeente.

Aan de hand van bovenstaande beleidsthema’s ,wordt ook meer aandacht besteedt aan de diverse 
rollen die de diverse partijen in het ontwikkelingsproces kunnen en willen spelen. Daarnaast 
wordt ook bewust aandacht besteed aan hoe deze partijen concreet nader tot elkaar kunnen 
worden gebracht. 
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4.3. Broedplaatsontwikkeling
Het ontwikkelen van een broedplaats is volgens Bureau Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke 
communicatie, 23 mei 2010) een complex proces. Daarnaast achten zij het ontwikkelen van een 
broedplaats een kwestie van maatwerk. De samenstelling van de doelgroep is steeds anders en ook 
de te transformeren ruimte is steeds anders. Bureau Broedplaatsen (2010, p. 14) heeft echter het 
proces in grote lijnen onderverdeeld in een aantal fasen. Deze fasen zijn hieronder schematisch 
weergegeven en worden hierna nader toegelicht.

Figuur 2: Fasering broedplaatsproject

Het bovenstaande schema laat een duidelijke fasering zien waarin respectievelijk de initiatieffase, 
de subsidiefase, de uitvoeringsfase, de gereedmeldingsfase en de handhavingsfase zijn te 
onderscheiden. Naast toetsing en beoordeling door Bureau Broedplaatsen, vindt er ook een 
beoordeling door het CAWA plaats. Volgens Bureau Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke 
communicatie, 23 mei 2010) staat CAWA voor Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden 
Amsterdam. Zij zijn aangesteld door het college van Burgemeester & Wethouders en richten zich 
op het voordragen van kunstenaars en broedplaatsgroepen voor een atelier of (woon-)werkpand, 
het toetsen of een (woon-)werkpand nog aan de gestelde criteria voldoet, het adviseren van het 
college van Burgemeester & Wethouders over de toewijzing van werkruimte aan kunstenaars en 
over het beleid omtrent werkruimte voor de creatieve sector. In deze thesis wordt echter enkel 
aandacht besteed aan de werkzaamheden van Bureau Broedplaatsen, waardoor de rol van het 
CAWA slechts op hoofdpunten wordt toegelicht per fase.

Initiatieffase
De eerste fase welke door Bureau Broedplaatsen(2010, p. 14 -p. 15) wordt onderscheiden, is de 
initiatieffase. Deze fase begint met de aanmelding van een plan, wanneer een broedplaatsgroep, 
een vastgoedeigenaar of een stadsdeel een geschikt pand heeft gevonden. Dit plan wordt in deze 
fase getoetst aan het huidige beleid dat door Bureau Broedplaatsen is vastgesteld voor de periode 
van 2008 tot 2012. Ook wordt door de eigenaar en Bureau Broedplaatsen de ontwikkelende partij 
geselecteerd. Daarnaast wordt door het CAWA, het plan inhoudelijk gecontroleerd op 
compleetheid. Deze acties resulteren vervolgens in een reserveringsbrief met betrekking tot het 
aangedragen pand.

Subsidiefase
Gedurende de subsidiefase wordt een basisonderzoek gestart waarin het pand wordt getoetst aan 
een aantal aspecten. Volgens het Loket Broedplaatsen (Bureau Broedplaatsen, 2010, p. 15 - p. 16) 
omvatten deze aspecten onder andere de bouwkundige staat en het veiligheidsgehalte. Deze 
aspecten worden getoetst aan onder andere het bouwbesluit, monumentenzorg en het 
grondonderzoek. Wanneer dit basisonderzoek is afgerond, volgt een definitief planontwerp. Dit 
definitieve planontwerp omvat bouwtekeningen en een overzicht van de de verhouding Bruto 
Vloer Oppervlak (BVO) en Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO). Daarnaast dient een indeling te 
worden gemaakt van de verdeling van het vloeroppervlak per beoogde doelgroep. Het volgende 
onderdeel betreft de beoogde bouwkosten van de broedplaats. In dat overzicht dient een overzicht 
met bijbehorende kosten te worden weergegeven van de beoogde bouw- en installatietechnische 
ingrepen. Naast de bouwkosten, wordt ook een overzicht opgesteld met de investeringskosten. 
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Deze kosten geven niet alleen de bouwkosten weer, maar alle  kosten die nodig zijn om de realisatie 
van het project te volbrengen. Gepaard met dit overzicht van de financieringskosten, dient er 
onderzocht te worden welke vorm van dekking er bestaan voor het benodigde bouw- en 
investeringsbedrag. Wanneer alle kosten en de opties voor de dekking van deze kosten zijn 
bepaald, dient in een exploitatiemodel de te verwachte inkomsten tegen de te verwachte uitgaven 
te worden afgezet. Aan de hand van het exploitatiemodel en het overzicht van financieringsopties, 
wordt de rendabiliteit van het project bepaald. Voor het onrendabele deel kan mogelijk een 
subsidiebijdrage worden vastgesteld. Tot slot wordt in deze fase de organisatiestructuur 
vastgesteld. Dat houdt in dat in deze fase het organogram van de organisatie, de statuten, 
reglementen en de onderlinge huurcontracten worden opgesteld. Wanneer deze fase is afgerond 
volgt een voorlopige beschikking met betrekking tot de subsidie.

Uitvoeringsfase
In deze derde fase wordt het definitieve plan ter uitvoering gebracht. Doormiddel van een 
zogenaamd plan van aanpak, wordt inzicht verschaft in de praktische voorbereiding van de 
verbouwing. Dit plan van aanpak bestaat volgens het Loket Broedplaatsen (Bureau Broedplaatsen, 
2010, p. 16 - p. 17) uit omschrijvingen omtrent de contract- en bestekstukken, directievoering en 
toezicht door de opdrachtgever, het meer- en minderwerk, de selectieprocedure van de 
aangetrokken partijen en de methodiek van de aanbesteding. Na deze fase volgt het 
opleverrapport.

Gereedmeldingsfase
Nadat de verbouwing is gerealiseerd, zal de in de subsidiefase vastgestelde subsidie na 
beoordeling van de financiële verantwoording, contracten, statuten en de organisatiestructuur 
worden uitbetaald. 

Handhavingsfase
De laatste fase omvat de handhaving van de broedplaats. Jaarlijks zal na aanlevering van het 
jaarverslag en jaarrekening een gesprek met Bureau Broedplaatsen volgen, waaruit de status van 
de financiële gezondheid en de status van het beheer wordt opgemaakt. Na goedkeuring door 
Bureau Broedplaatsen, wordt er een handhavingsbrief voor het komende jaar uitgegeven. 

4.4. Rol gemeente
Bureau Broedplaatsen onderscheidt in hun Programma Broedplaatsen 2008 - 2010 (2008, p. 21 - p.
22), een drietal partijen die zij met hun werkzaamheden ondersteunen. Dat zijn respectievelijk 
gebruikers in de vorm van broedplaatsgroepen, de vastgoedeigenaren of -verhuurders en de 
stadsdelen. Ter ondersteuning, faciliteert Bureau Broedplaatsen (2008, p. 21 - p. 22) deze 
broedplaatsgroepen bij het doorlopen van het ontwikkelingsprogramma van de broedplaats. 
Bureau Broedplaatsen draagt bij door adviezen aan te dragen omtrent de haalbaarheid, 
financiering, realisatie en organisatie van een plan. Tegenover de vraagkant van de markt, welke 
bestaat uit de gebruikers van de broedplaats, staat de aanbodzijde. De aanbodzijde bestaat uit 
vastgoedeigenaren of -verhuurders. Ter overbrugging van een periode van leegstand, biedt een 
broedplaats een tijdelijke oplossing voor de vastgoedeigenaar of -verhuurder. Bureau 
Broedplaatsen (A.Claes, persoonlijke communicatie, 23 mei 2010) ondersteunt deze partij door 
expertise te bieden op het gebied van broedplaatsontwikkeling, te bemiddelen tussen 
verschillende betrokken partijen, het begeleiden van het realisatieproces en het verlenen van 
subsidie voor een eventuele onrendabele top. Net als vastgoedeigenaren of -verhuurders, kunnen 
ook stadsdelen in het bezit zijn van vastgoed. Bureau Broedplaatsen wil naast het bieden van 
expertise en procesbegeleiding, de stadsdelen eveneens ondersteunen door mee te werken aan 
beleidsontwikkeling en beleidsinstrumenten. 
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4.5. Knelpunten
Zoals uit bovenstaande rolomschrijving blijkt, fungeert Bureau Broedplaatsen als intermediair 
tussen de vraagzijde en de aanbodzijde van de vastgoedmarkt. Het afstemmen van deze vraag- en 
aanbodzijde gaat echter volgens Bureau Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke communicatie, 23 
mei 2010) niet zonder slag of stoot. De knelpunten die zich voordoen in de ontwikkeling van 
broedplaatsen zijn onder te verdelen in een drietal facetten: knelpunten vanuit de aanbodzijde, 
vraagzijde en procesmatige knelpunten.

Knelpunten aanbodzijde
De aanbodzijde is onder te verdelen in verkopers en verhuurders van zowel maatschappelijk als 
commercieel vastgoed. De aanbieders van maatschappelijk vastgoed zijn doorgaans 
woningcorporaties en stadsdelen. Zij bezitten veelal meerdere objecten in of rondom de 
desbetreffende plaats en hebben daarom baat bij de ontwikkeling van een broedplaats. Tot op 
heden wordt nog steeds verondersteld dat de realisatie van een broedplaats het omliggende gebied 
een (economische) impuls geeft, waardoor er indirect voordeel uit de investering wordt behaald. 
Deze impuls, waar mogelijk een waardevermeerdering van overig vastgoed in de wijk uit 
voortkomt, werkt niet in het voordeel van de meeste commerciële vastgoedeigenaren, tenzij deze 
vastgoedeigenaar meerdere objecten in de omgeving bezit. Daardoor ervaart Bureau 
Broedplaatsen (A. Claes, persoonlijke communicatie, 23 mei 2010) het doorgaans lastiger om 
commerciële vastgoedeigenaren in het ontwikkelingstraject te betrekken. Daarnaast ervaren zij de 
door het College van Burgemeesters en Wethouders vastgestelde maximum m2-prijs van €57,- per 
jaar voor broedplaatsoppervlak, als een knelpunt. Doordat dit tarief erg laag is in vergelijking met 
de marktwaarde per m2 binnen de ring van Amsterdam, trekken veel commerciele partijen zich 
terug. In de wijken buiten de ring, zoals de westelijke tuinsteden, is dat volgens Bureau 
Broedplaatsen(A. Claes, persoonlijke communicatie, 23 mei 2010) in mindere mate een probleem. 
Wel geven zij aan dat naast de lage maximumhuren, commerciële vastgoedeigenaren ook worden 
afgeschrikt door de mogelijke opbouw van huurrechten door de gebruikers. De opbouw van 
huurrechten kan volgens Bureau Broedplaatsen enigszins juridisch in een contract worden 
beperkt, maar helemaal waterdicht is dat systeem niet. Ook is het termijn van de beschikking over 
het pand een mogelijke drempel. Claes geeft aan dat het lange realisatietraject in combinatie met 
het termijn van de bezetting van een dergelijk pand, een beperking oplegt voor de mogelijkheden 
van de  vastgoedeigenaar. Zij geeft aan dat in de praktijk,  Bureau Broedplaatsen qua aanbod nog 
weinig problemen heeft gehad. Dit zou echter kunnen worden verklaar aan de hand van het grote 
aanbod van leegstaand vastgoed in combinatie met de economische crisis. In onderstaand tabel is 
te zien hoe het bruto aantal m2 broedplaatsoppervlak zich vanaf 2000 heeft ontwikkeld. Een 
aantrekkende economie in combinatie met de tijdelijke aard van broedplaatsen kan een knellende 
factor gaan vormen in de toekomst van de ontwikkeling van broedplaatsen in Amsterdam.

Figuur 3: Totaal aantal gerealiseerde m2 BVO broedplaatsoppervlak per jaar
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Knelpunten vraagzijde
Naast mogelijke knelpunten aan de aanbodzijde, ervaart Bureau Broedplaatsen ook knelpunten 
vanuit de vraagzijde. Deze knelpunten zijn van andere aard dan die van de aanbodzijde. De 
vraagzijde bestaat veelal uit de (eind)gebruikers van de broedplaatsen. Bureau Broedplaatsen
(2010, p. 9)  kan deze creatieve ondernemers alleen begeleiden, wanneer deze zijn gevormd tot een 
broedplaatsgroep. Individuele kunstenaars dienen zich daartoe te verenigen. Dit kan ofwel op 
eigen initiatief of zij kunnen worden toegewezen door het CAWA. De selectie van het CAWA 
geschied op basis van een aantal kwantitatieve variabelen, zoals het inkomen en opleiding. 
Volgens De Jong (FanU, persoonlijke communicatie, 10 juni 2010) kan deze strenge selectie een 
knelpunt vormen voor de samenstelling van een gedegen broedplaatsgroep. Daarnaast ervaren 
zowel De Alliantie (R.Hoogeveen, persoonlijke communicatie, 27 juni 2010) als Bureau 
Broedplaatsen (A.Claes, persoonlijke communicatie, 23 mei 2010) het gebrek aan een commerciele 
werkhouding van de kunstenaars en creatieven als een knelpunt in het proces. Deze kunstenaars 
en creatieven zijn veelal niet gewend om commercieel aan het werk te gaan, waardoor zij veel 
meer begeleiding nodig hebben. Deze extra begeleiding kan een vertraging van het project 
veroorzaken. Ook de communicatie met de partijen ervaren De Alliantie en Bureau Broedplaatsen  
als moeizaam wat in een later stadium eveneens voor knelpunten kan zorgen. 

Procesmatige knelpunten
Wanneer het uiteindelijke tot een match is gekomen tussen de aanbieder van het vastgoed en de 
eindgebruiker of de hoofdhuurder, kan er nog sprake zijn van procesmatige knelpunten. Echter is 
over deze knelpunten vrij weinig bekend. In het volgende hoofdstuk wordt middels een empirisch 
onderzoek, inzicht verkregen in de procesmatige knelpunten die optreden gedurende het 
ontwikkelingstraject. 
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HOOFDSTUK 5: Casestudy Otto Heldringstraat 3 te Amsterdam

Na uiteenzetting van het broedplaatsontwikkelingsproces in het vierde hoofdstuk, volgt in dit 
hoofdstuk een uitsluitend empirisch onderzoek naar de ervaringen van betrokken actoren in het 
ontwikkelingsproces van broedplaatsen in de praktijk. Het empirisch onderzoek is verricht aan de 
hand van interviews met de betrokken actoren van het broedplaatsproject OH3. De benaderde 
actoren zijn betrokken geweest bij meerdere broedplaatsprojecten, waardoor zij een bredere kijk 
hebben op de problematiek welke in het onwikkelingsproces schuil gaat. Allereerst wordt een 
korte introductie van de OH3 gegeven, waarna een beschrijving van de rollen van de betrokken 
actoren volgt. Daarna wordt zowel de rol van Bureau Broedplaatsen als het verloop van het 
ontwikkelen van broedplaatsen geëvalueerd aan de hand van de ervaringen van de betrokken 
partijen. Tot slot, volgt een uiteenzetting van de geconstateerde procesmatige knelpunten welke 
gedurende het ontwikkelingsproces worden ervaren.

5.1. Inleiding project
De broedplaats OH3 heeft haar naam te danken aan de locatie van het pand, de Otto 
Heldringstraat 3 te Amsterdam. De in het stadsdeel Slotervaart gelegen broedplaats, biedt 
momenteel ruimte aan tien creatieve huurders op het gebied van dans, kleinkunst, fotografie en 
design, verdeeld over 3.500 m2 vloeroppervlak. Het concept van de broedplaats koppelt creatieve 
talenten aan een sociaal-maatschappelijke verbetering van het omliggende gebied. Naast 
beschikbare ruimte voor broedplaatsgroepen, wordt het pand ook in gebruik genomen voor het 
huisvesten van een aantal publieke functies zoals een dansschool en een horecagelegenheid.

5.2. Betrokken actoren
In het ontwikkelingsproces zijn respectievelijk Bureau Broedplaatsen, woningcorporatie De 
Alliantie, broedplaatsontwikkelaar FanU en stadsdeel Slotervaart betrokken geweest. Naast de 
vier genoemde actoren, zijn ook nog de CAWA en de eindgebruikers (creatieve ondernemers) te 
onderscheiden. Deze laatste twee partijen zijn echter niet meegenomen in dit empirische 
onderzoek. Dit omdat het CAWA slechts een toetsende rol heeft in het proces en daarbij geen 
inspraak op het plan heeft. De eindgebruikers zijn vaak slechts betrokken geweest bij één 
broedplaatsproject, waardoor hun mening gebaseerd is op een enkele ervaring. Op basis daarvan 
is besloten om ook de eindgebruikers niet bij het empirisch onderzoek te betrekken.

Bureau broedplaatsen
Bureau Broedplaatsen vormt een spilfunctie binnen broedplaatsprojecten in Amsterdam. De taak 
van Bureau Broedplaatsen is erop gebaseerd om voor broedplaatsgroepen betaalbare atelier- en 
werkruimten te realiseren. Naast hun doelstelling om deze atelier- en (woon)werkruimten te 
realiseren, heeft zij ook als taak om zowel broedplaatsgebruikers als vastgoedeigenaars te 
begeleiden in het ontwikkelingsproces tot een broedplaats. Ook fungeren zij als medefinancier 
vanwegen het verstrekken van subsidies aan zowel de creatieve eindgebruikers als de 
vastgoedeigenaren. 
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In dit empirische onderzoek, wordt Bureau Broedplaatsen vertegenwoordigt door Angelique 
Claes. Zij is als assistent manager werkzaam bij Bureau Broedplaatsen te Amsterdam.

De Alliantie
De eigenaar van het pand aan de Otto Heldringstraat 3 te Amsterdam, is woningcorporatie De 
Alliantie. Om een meerwaarde te creëren in diverse leefomgevingen, richt zij zich primair op het  
ontwikkelen van broedplaatsen in de stadsdelen Zeeburg/Indische buurt, Nieuw-West/Sloter-
vaart en Amsterdam Noord. Daartoe heeft De Alliantie in samenwerking met Bureau 
Broedplaatsen een commitment omtrent het broedplaatsprogramma van 2008-2012 afgesproken. 
Rob Hoogeveen, manager gebiedsontwikkeling bij woningcorporatie De Alliantie, is als 
vertegenwoordiger van deze partij in dit onderzoek betrokken.

FanU
De ontwikkelaar en tevens hoofdhuurder van het pand waarin broedplaats OH3 is gevestigd, is de 
organisatie FanU. Deze organisatie is eveneens bekend onder de naam Venues and More. FanU 
heeft van De Alliantie en Bureau broedplaatsen de opdracht gekregen om een conceptplan en een 
uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van de OH3 op te stellen. Na goedkeuring door de 
opdrachtgevende partijen, is FanU aan de slag gegaan met de daadwerkelijke uitvoering van het 
project. Zij waakt voor de invulling van het pand en maakt afspraken met externe partijen . Deze 
externe partijen hebben bijvoorbeeld betrekking op de boekhouding, de beveiliging en het beheer 
van het gebouw. Vera de Jong is als projectleider bij broedplaatsprojecten in stadsdeel Slotervaart 
betrokken geweest bij de realisatie van OH3. Zij vertegenwoordigt FanU in dit onderzoek.

Stadsdeel Slotervaart
Het pand aan de Otto Heldringstraat waarin broedplaats OH3 is gevestigd, is gelegen in de wijk 
Staalmanpleinbuurt. Het stadsdeel Slotervaart is betrokken geweest bij de vernieuwing van deze 
wijk, door bij te dragen aan de realisatie van de broedplaats. Inmiddels is door een fusie stadsdeel 
Slotervaart onderdeel geworden van stadsdeel Nieuw-West, waar ook de stadsdelen Geuzeveld-
Slotermeer en Osdorp nu onder vallen. De rol van stadsdeel Slotervaart in het realisatieproces van 
de OH3 bestond uit het bieden van ondersteuning aan FanU op het gebied van vergunningen, de 
invulling van het plan en zowel interne als externe communicatie. Henk Hospers is als 
gebiedsmanager van de Staalmanpleinbuurt betrokken geweest bij de realisatie van de OH3 en 
daarom ook betrokken in dit empirische onderzoek.

Onderhuurders

Eigenaar:
De Alliantie

Hoofdhuurder:
FanU

Externe partijen:
- Accountant
- Beveiliging
- Gebouwbeheer

Bureau Broedplaatsen
 CAWA

Stadsdeel Slotervaart

Figuur 4: Organogram ontwikkeling broedplaats OH3
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5.2. Evaluatie gemeentelijk regierol
Uit bovenstaand organogram blijkt dat Bureau Broedplaatsen voornamelijk werkzaam is als 
intermediair tussen de vastgoedeigenaar en de hoofdhuurder. De hoofdhuurder kan enerzijds een 
broedplaatsontwikkelaar zijn of anderzijds een zelfstandig opererende broedplaatsgroep. 
Het primaire doel van Bureau Broedplaatsen is het realiseren van een overeenkomst tussen deze 
twee actoren. De mate van invloed op de bewegingen van deze partijen is echter beperkt. Middels 
het stellen van kaders omtrent subsidies kan Bureau Broedplaatsen enige druk uitoefenen op de 
richting van het proces. De mate van invloed wordt echter ook grotendeels bepaald door het totaal 
aantal betrokken partijen in het proces. Bij een grootschalig project, waarbij meerdere financiers 
actief zijn, wordt de rol van Bureau Broedplaatsen grotendeels beperkt in tegenstelling tot een 
kleinschalig project. Bureau Broedplaatsen ervaart dit in zekere zin nadelig. Zij ervaren dat 
ondanks de weinig invloed die zij kunnen uitoefenen op andere partijen, zij vaak wel de partij die 
als het ware de gaten in het proces probeert te vullen en vaak ad hoc hobbels recht strijkt. 
Daarnaast worden zij wanneer het proces misgaat, hier veelal verantwoordelijk voor gehouden. 
Het voordeel van deze positie is volgens hen, het weinige risico dat de gemeente neemt middels 
deze aanpak. Daar tegenover staat echter het nadeel van de beperkte mogelijkheid van sturing en 
de beperkte mate van houvast, waardoor Bureau Broedplaatsen buiten spel kan worden gezet. Dit 
heeft in praktijk echter nog niet plaatsgevonden. Bureau Broedplaatsen verklaart dat doordat 
medewerking van de centrale gemeente vaak gewenst is in dergelijke  maatschappelijke project. 

Wanneer de rol van Bureau Broedplaatsen in de praktijk wordt geëvalueerd, valt voornamelijk de 
verscheidenheid aan visies op. Bureau Broedplaatsen zelf ziet hun rol als aanjager, verbinder en 
verzorger van het proces. De kenmerken van een regisserende gemeente komt voornamelijk tot 
uiting in een leidende rol, waarbij de gemeente de voortgang structureert, bewaakt en toezicht 
houdt op de werkzaamheden van de andere betrokken partijen. Daarnaast verzorgt een regisseur 
de onderlinge communicatie tussen de deelnemende partijen. Bureau Broedplaatsen herkent hun 
activiteiten in deze rol. Zij beoordeelt de werking van hun regierol met een 7,5. Hierbij geven zij te 
kennen geeft dat “Bureau Broedplaatsen voor een overheidsinstantie zeer snel handelt en niet 
bureaucratisch is ingesteld”. Hoewel Bureau Broedplaatsen zelf aangeeft dat er ondanks dat er 
altijd verbeterslagen te maken zijn in het proces, Bureau Broedplaatsen hier zeer reflectief op 
inspeelt. 

In vergelijking met de positiviteit van Bureau Broedplaatsen omtrent het ontwikkelingsproces van 
broedplaatsen, is de negativiteit van woningcorporatie De Alliantie opmerkelijk. De Alliantie geeft 
aan meer van deze regisserende rol te hebben verwacht. Zij hadden verwacht dat Bureau 
Broedplaatsen als regisseur en aanjager in het proces, voorop zou lopen en tijdig zou ingrijpen 
wanneer dat nodig is. Knelpunten moeten eerder worden gesignaleerd en er zou beter op moeten 
worden geanticipeerd. Mede door de problematiek die is opgetreden gedurende het proces van de 
OH3 en de rol die Bureau Broedplaatsen daarin heeft gespeeld, kent De Alliantie de regierol van 
Bureau Broedplaats een kleine 6 toe. 

FanU echter benadert de regisserende rol vanuit een andere hoek. Zij ervaren de regierol van 
Bureau Broedplaatsen vooral als kaderstellend. Deze kaders zijn voor hen heel duidelijk en er 
wordt door Bureau Broedplaatsen voldoende op deze kaders gecontroleerd. Daarnaast heeft FanU 
de rol van Bureau Broedplaatsen als zeer belangrijk voor het proces ervaren. Bureau Broedplaatsen 
is vooral op communicatief en politiek gebied erg nauw betrokken geweest bij FanU en dat is hen 
goed bevallen. FanU beoordeelt de rol van Bureau Broedplaatsen dan ook met een 7. 

Ook stadsdeel Slotervaart is in deze evaluatie betrokken, maar geeft aan weinig van deze regierol 
te hebben meegekregen in de praktijk. Hierdoor is zij niet in staat om een goed gegronde reflectie 
van deze rol weer te geven. Wel geeft zij te kennen een echte “procescoördinator” te hebben 
gemist. Ook De Alliantie geeft aan dat er met tijden onduidelijkheid heerste over welke partij op 
dat moment “aan de lead” was. 
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Op basis van de evaluatie blijkt dat vooral Bureau Broedplaatsen en FanU veel positiever zijn over 
de rol van Bureau Broedplaatsen dan De Alliantie. Dit valt deels te verklaren doordat FanU en 
Bureau Broedplaatsen in meerdere projecten nauw hebben samengewerkt. Voor woningcorporatie 
De Alliantie was dit slechts het tweede ontwikkelingsproces waar zij betrokken bij is geweest. 
Daarnaast is FanU veel meer gebaat bij een “losse” regievorm. Dit levert voor hen veel meer 
werkvrijheid op dan een strak georganiseerd kader. Dit betekent echter voor De Alliantie meer 
onduidelijkheid en minder controle op het proces waardoor zij een “losse” regievorm lager 
beoordelen dan FanU.

5.3. Evaluatie verloop ontwikkelingsproces
De aanmelding van het pand aan de Otto Heldringstraat 3 te Amsterdam bij Bureau Broedplaatsen 
is voldaan door de eigenaar, woningcorporatie De Alliantie. Bureau Broedplaatsen heeft 
vervolgens FanU benaderd om een uitvoeringsplan van de transformatie tot broedplaats op te 
stellen. Voorheen geschiedde de selectie voor een ontwikkelende partij, en andere externe partijen, 
middels het “ons-kent-ons-principe”. Tegenwoordig worden potentiële ontwikkelaars, waaronder 
FanU, Urban Resort en Beehive, uitgenodigd om de locatie te bezichtigen en om een potentiële 
deelname te bespreken. Dit gebeurt echter niet met alle nieuwe projecten. In een aantal gevallen is 
een bepaalde ontwikkelaar door eerdere projecten al actief met bepaalde partijen betrokken, 
waaruit dan spontaan een samenwerking voortvloeit. Het aantrekken van nieuwe partijen gebeurt 
dan ook veelal spontaan, en naar mening van Bureau Broedplaatsen nog te weinig strategisch. 

Wanneer verschillende partijen zijn geselecteerd, volgt volgens Bureau Broedplaatsen een eerste 
gesprek waarin mondeling afspraken worden gemaakt over het project. Hiermee gaat de  
ontwikkelaar uiteindelijk aan de slag. Volgens Bureau Broedplaatsen geschiedt deze fase nog vrij 
informeel en wordt er weinig op papier vastgesteld. Van een startdocument wordt in de praktijk 
betrekkelijk weinig gebruik gemaakt, omdat een broedplaatsproject een zeer kneedbaar proces is. 
Hierdoor wordt het in de beginfase niet heel praktisch geacht om al veel formeel vast te leggen. 
Woningcorporatie De Alliantie geeft echter aan dat een dergelijke “aftrap-bijeenkomst” niet heeft 
plaatsgevonden. Achteraf hebben zij het gebrek aan een formele verslaglegging zeker gemist. Ook 
FanU benadrukt dat de vele mondelinge afspraken een weinig stabiele basis vormen. Volgens hen 
blijkt dat er door dit gebrek aan schriftelijke verslaglegging, in een later stadium de redenen voor 
eerdere besluiten moeilijk te achterhalen zijn. Ook Stadsdeel Slotervaart pleit voor een betere 
schriftelijke verslaglegging. Dit met name om het proces beter te kunnen monitoren en om de 
besluitvorming beter te kunnen organiseren. Hoewel alle partijen de beslissingen die worden 
genomen graag meer geformaliseerd zien, blijkt dat dit niet ten kosten moet gaan van de 
voortgang en creativiteit van het proces.

De volgende fase in het proces bestaat uit het opstellen van een fasering en programmering voor 
het project. FanU geeft aan dat deze fasering en programmering waarbij ook de bijdragen van de 
betrokken partijen worden afgestemd, een zeer belangrijk punt in het ontwikkelingsproces is. Bij 
de ontwikkeling is aanvankelijk ook een dergelijk document opgesteld in de vorm van een 
conceptplan. Wel geven zij aan dat de verwachting van met name De Alliantie niet duidelijk is 
verwoord in deze fase. Ook De Alliantie geeft aan een dergelijke afstemming van verwachtingen te 
hebben gemist. De opstart van deze fase is volgens zowel FanU als De Alliantie erg laat op gang 
gekomen. Ook Bureau Broedplaatsen meldt dat de samenwerking veelal berust op 
veronderstellingen en dat er meer concrete afspraken hadden moeten worden gemaakt. Nadat het 
conceptplan door alle betrokkenen is goedgekeurd, gaat FanU aan de slag met de uitvoering 
daarvan. Hoewel FanU de opdrachtgevers, naar eigen zeggen middels updates, van de voortgang 
van het project op de hoogte heeft gehouden, ervaren zij de onderlinge communicatie toch als te 
weinig. Ook De Alliantie vindt dat er te weinig onderling is gecommuniceerd.  FanU meldt dat 
dergelijke tussentijdse afspraken te laat op gang zijn gekomen en dat er minstens eens per vier 
maanden de voortgang met alle betrokkenen dient te worden besproken. Ook De Alliantie denkt 
dat door een frequentere samenkomst van de betrokken partijen, bepaalde knelpunten eerder 
kunnen worden gesignaleerd en op kan worden geanticipeerd. 
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Daarnaast blijkt dat er op voorhand weinig aandacht is voor mogelijke factoren welke een 
bedreiging van het proces kunnen vormen. Bureau Broedplaatsen erkend dat dit niet is gedaan. 
Met name om het enthousiasme van de deelnemende partijen niet af te zwakken. FanU vindt 
echter, dat een dergelijke bespreking van grote toegevoegde waarde is voor het verloop van het 
proces. Door complicaties die in andere broedplaatsprojecten zijn opgetreden tijdig inzichtelijk te 
maken, kan er gezamenlijk op worden geanticipeerd. Ook De Alliantie had dit liever op voorhand 
besproken. Als bepaalde knelpunten tijdig inzichtelijk waren gemaakt, had de kans op vertraging 
kunnen worden verkleind. In tegenstelling tot De Alliantie en FanU is ook het stadsdeel, net als 
Bureau Broedplaatsen, huiverig voor het tijdig aanduiden van mogelijke complicaties. 

Na uitvoering van het project, vindt de oplevering van het project plaats. Na de oplevering van het 
project zou logischerwijs een evaluatie plaats moeten vinden. Dit is echter in het geval de OH3 niet 
gebeurt. Bureau Broedplaatsen meldt dat dit in meerdere projecten niet is gedaan. Zij zien dit zelf 
ook als een gebrek. Ook De Alliantie heeft een dergelijk evaluatiegesprek gemist en hoopt deze in 
de toekomst nog wel in te plannen. Alle ondervraagde partijen zijn het er over eens dat de 
evaluatie na een dergelijk project veel input voor een nieuw project kan opleveren.

Het verloop van het gehele proces van de realisatie van een broedplaats, wordt door verschillende 
partijen als ad-hoc aangemerkt. Bureau Broedplaatsen geeft zelf te kennen voornamelijk de 
hobbels die voorkomen in het proces, ad-hoc recht te strijken. Toch ervaart zij het proces van 
broedplaatsprojecten als een positief proces met positief gestemde partijen. Mede daarom 
beoordeelt zij het verloop van de ontwikkeling van broedplaatsprojecten met een 8. Hoewel 
stadsdeel Slotervaart op een ander niveau betrokken is in broedplaatsprojecten en slechts ervaring 
heeft met het verloop van de realisatie van de OH3, beoordeelt zij het proces met een 7. Dit cijfer is 
puur de beoordeling van hetgeen wat er nu gerealiseerd is en niet zozeer het verloop van het 
proces. FanU geeft aan dat het hele traject van het ontwikkelen van broedplaatsen nog 
pionierswerk is. Mede daarom geven zij aan dat er nog veel kan worden verbeterd in het proces. 
Zij kennen het verloop van de realisatie van broedplaatsen dan ook het cijfer 6 toe. De Alliantie is 
het minst tevreden over het verloop van het proces. Het proces is volgens hen erg tegengevallen en  
zij hadden voornamelijk van Bureau Broedplaatsen veel meer verwacht. Ook duurt de opstartfase 
erg lang. Op basis daarvan kent De Alliantie het proces slechts een 6- toe. Gemiddeld genomen 
scoort het proces daarom slechts een 6,6, wanneer de score van het stadsdeel niet wordt 
meegenomen. Stadsdeel Slotervaart is immers slechts zijdelings betrokken geweest bij het proces, 
waardoor hun beoordeling slechts berust op een enkele ervaring. 

5.4. Geconstateerde knelpunten
Hoewel er anno 2010 al bijna 50 broedplaatsprojecten zijn gerealiseerd in samenwerking met 
Bureau Broedplaatsen, blijken een aantal knelpunten van dusdanige structurele aard dat zij  in 
meerdere trajecten worden herkend. Onderstaande knelpunten werden door ondervraagde 
partijen herkend als complicaties van terugkerende aard. 

- Looptijd van het ontwikkelingstraject
Het gehele ontwikkelingstraject van broedplaatsen duurt erg lang. Een looptijd van 2 á 3 jaar is 
niet uitzonderlijk. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de broedplaatsen A&C Lab en de OH3, 
hebben respectievelijk anderhalf en twee en een half jaar geduurd. De ontwikkeling van de 
broedplaatsen op de NDSM-werf nemen echter al bijna tien jaar in beslag. Met name de Alliantie 
geeft aan dat de vertraging van het project, een afzwakking van het enthousiasme heeft 
veroorzaakt. Bureau Broedplaatsen geeft aan dat de vertraging van het ontwikkelingstraject, deels 
valt te wijten aan het steeds opnieuw uitvinden van het wiel. Veel broedplaatsontwikkelaars en 
broedplaatsgroepen stellen voor het eerst een exploitatie of statuten op. Daarbij is begeleiding 
nodig en dat duurt vaak langer dan verwacht.
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- Langdurige besluitvormingstrajecten
Als oorzaak voor deze lange trajecten, wordt de lange besluitvormingstermijnen in verschillende 
fasen genoemd. Zo wordt bijvoorbeeld door het CAWA het plan in de initiatiefase getoetst, wat 
alleen al anderhalve maand in beslag neemt. Bureau Broedplaatsen geeft aan dat wanneer het plan 
vervolgens aangepast dient te worden, er vervolgens wederom anderhalve maand voor moet 
worden uitgetrokken. Zowel FanU als Bureau Broedplaatsen erkennen de vaak lange en 
omslachtige procedures omtrent subsidieverlening voor horeca en sociaal-culturele projecten. 
Daarnaast neemt ook de aanvraag van vergunningen een lange periode in beslag wat als nadelig 
wordt ervaren.

- Taakverdeling
Naast lange aanvraagprocedures, blijken vergunningen anderzijds ook een heikel punt in het 
proces te vormen. Vergunningen worden vaak te laat aangevraagd of zelfs vergeten, waardoor het 
project vertraging oploopt. Ook blijkt volgens Bureau Broedplaatsen op voorhand niet altijd 
duidelijk welke vergunningen er aangevraagd dienen te worden en welke partij voor de aanvraag 
verantwoordelijk is.

- Financiering
Tot slot blijkt de financiering van broedplaatsprojecten een complexe factor in het proces te zijn. 
Enerzijds wordt dit gevormd door het trage traject van het aanvragen van subsidie, maar ook 
andere financiers van het project kunnen het traject vertragen door “er nog niet klaar voor te zijn”. 
Daarnaast blijken de afspraken omtrent de financiële bijdrage per deelnemende partij niet altijd 
goed op papier te worden vastgelegd, waardoor dit eveneens in een later stadium een knelpunt 
vormt. De Alliantie geeft aan dat investeringen op voorhand niet duidelijk in kaart worden 
gebracht. Daardoor heeft bijvoorbeeld de realisatie van de OH3 meer gekost dan in de eerste 
instantie is beoogd.

Op basis van dit empirische onderzoek kan worden gesteld dat in theorie het traject van 
broedplaatsprojecten goed uiteen is gezet, maar dat het proces in de praktijk meer voeten in de 
aarde heeft. Het volgende hoofdstuk koppelt de bevindingen uit het theoretische hoofdstuk aan de 
bevindingen uit dit empirische onderdeel van het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 6: Synthese theorie en empirie

De voorgaande hoofdstukken geven een goed beeld van de wetenschappelijke en empirische 
status van zowel Strategic Planning als de gemeentelijke regierol. In dit hoofdstuk worden de 
bevindingen uit de praktijk van het ontwikkelen van broedplaatsen, gekoppeld aan de inzichten 
vanuit het theoretisch kader. 

6.1. Strategic Planning
In het proces van Bryson’s Strategic Planningsmodel (1988) staan een tiental fasen centraal. Deze 
fasen hebben allen betrekking op het vormen van een stabiele planningsorganisatie. In 
tegenstelling tot Bryson, hanteert Bureau Broedplaatsen (2010, p. 14) slechts een vijftal fasen voor 
het doorlopen van het ontwikkel van een broedplaatsen. De fasen van het ontwikkelingsproces 
van broedplaatsen worden aan de fasering van Bryson (1988) gereflecteerd. Hieruit ontstaat inzicht 
in de fasen waarin het huidige ontwikkelingstraject tekort schiet.

Fase 1
De eerste fase uit de methode van Strategic Planning bestaat uit het ontwikkelen van een 
initiële overeenkomst tussen de belangrijkste actoren omtrent het doel van de samenwerking. 
Wanneer deze overeenkomst tot stand is gekomen, worden er externe partijen aangetrokken om 
de ontwikkeling van de broedplaats te realiseren. Tot zover lijkt deze fase met de initatieffase 
uit het ontwikkelingsproces van broedplaatsen overeen te komen. In de praktijk wordt met de 
eigenaar gekeken naar de mogelijkheden van het pand en worden overige partijen 
aangetrokken. Het selecteren van deze partijen dient echter volgens Bryson op basis van een 
kritische stakeholderanalyse te worden verricht. Dit zodat partijen in een later stadium niet 
onverwacht bezwaar kunnen aanteken. Een stakeholderanalyse kan echter ook inzicht 
verschaffen in de belangen en de achtergrond van de te betrekken organisaties. Aan de hand 
hiervan kunnen de belangen van de individuele partijen gemakkelijker aan elkaar worden 
gekoppeld, zodat daar in een later stadium geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan. In de 
praktijk blijkt dat partijen nog te weinig strategisch worden aangetrokken en dat een 
stakeholderanalyse niet wordt uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er in de meeste gevallen 
geen optimale samenwerkingsverbanden worden samengesteld.

Fase 2
Nadat de eerste fase is afgerond, wordt volgens Bryson (1988) in de tweede fase het mandaat 
van de organisatie geïdentificeerd. Het ontwikkelen van een broedplaats is gebonden aan 
verschillende kaders. Dit zijn enerzijds formele kaders met betrekking tot onder andere regels 
en wetgeving, en anderzijds informele kaders met betrekking tot de impliciete verwachtingen 
van de betrokken partijen. Uit de empirische analyse blijkt dat op voorhand niet altijd duidelijk 
is, welke factoren mogelijk complicaties kunnen opleveren in het proces. Dit geldt zowel voor 
de beperkende wetgeving als impliciete verwachtingen van de deelnemende partijen. Met 
name doordat de impliciete verwachtingen De Alliantie in het proces van de OH3 niet tijdig zijn 
geïdentificeerd, heeft De Alliantie een negatieve mening over het ontwikkelingsproces. Dit heeft 
als gevolg gehad dat het enthousiasme van De Alliantie is afgenomen en het proces vertraging 
heeft opgelopen. Daarnaast bestaat er een reële kans dat De Alliantie in het vervolg minder snel 
geneigd is om nogmaals te participeren in een broedplaatsproject. 

Fase 3
De derde fase draait om het identificeren van de missie van de organisatie en de werkelijke 
reden van het project. Binnen het ontwikkelen van een broedplaatsproject, blijft de missie te 
impliciet verborgen binnen de actoren. Uit de empirische analyse blijkt dat er te veel wordt 
geleund op het Programma Broedplaatsen 2008 - 2012. Hierbij wordt weinig aandacht besteedt 
aan het individuele belang van de deelnemende partijen. Wel heeft Bureau Broedplaatsen een 
vijftal beleidsthema’s opgesteld waaraan een dergelijke gezamenlijke missie kan worden 
ontleend. Aan de hand daarvan kunnen de onderlinge belangen beter op elkaar worden 
afgestemd. 
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Uit de empirische analyse blijkt dat deze individuele belangen nog te veel impliciet worden 
veronderstelt, wat in een later stadium voor frictie in de samenwerking kan zorgen. Deze frictie 
kan ontstaan wanneer de verwachtingen van één van de partijen niet worden waargemaakt. 
Deze partij kan dan alsnog voor vertraging of het stop zetten van het proces zorgen. Een 
duidelijke identificatie van zowel het formele als het informele mandaat, kan bijdragen om deze 
valkuil te omzeilen. 

Fase 4
Nadat in de eerste drie fasen een goed gefundeerde organisatie is gevormd, volgt in de vierde 
fase een SWOT-analyse van de organisatie. Dit wordt echter in de praktijk van het ontwikkelen 
van broedplaatsen niet gedaan. Op basis van de veelvoudige samenwerking met de betrokken 
actoren in diverse projecten, kan Bureau Broedplaatsen een SWOT-analyse opstellen, waarbij de 
zwakten en sterkten van elke actor in het proces in kaart kan worden gebracht. 
Daarnaast dient op basis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, ook een externe 
analyse gericht op de kansen en bedreigingen te worden uitgevoerd om mogelijke complicaties 
of kansen van buitenaf in te schatten. Hoewel een dergelijke SWOT-analyse in de praktijk niet  
wordt gebruikt, erkent Bureau Broedplaatsen het nut van een dergelijke analyse. Mede aan de 
hand van een dergelijke SWOT-analyse, kan in een eerder stadium een betere combinatie van te 
betrekken actoren worden samengesteld.

Fase 5
De vijfde fase staat in het teken van het identificeren van strategische kwesties die in het proces 
kunnen optreden. Hoewel er bij aanvang van een project geen reden is tot doemdenken, is het 
wel verstandig om op basis van ervaringen uit andere projecten mogelijke knelpunten in een 
vroeg stadium aan  het licht te brengen. Daar Bureau Broedplaatsen als constante factor in de 
meeste broedplaatsprojecten betrokken is, is zij dan ook de partij om in deze fase deze 
mogelijke kwesties aan te duiden. Vervolgens kan er gezamenlijk worden geanticipeerd op deze 
complicaties. Dit wordt echter niet gedaan. In broedplaatsprojecten wordt vaak tegen dezelfde 
problemen aangelopen, terwijl deze op voorhand hadden kunnen worden voorkomen. Uit de 
empirische analyse blijkt dat ondanks het gebrek aan een dergelijke identificatie van mogelijke 
knelpunten, hier wel degelijk behoefte aan is. Zowel FanU als De Alliantie geven aan dat 
Bureau Broedplaatsen door hun ervaring de juiste partij is om deze knelpunten in een vroeg 
stadium aan te dragen, waarna gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht.

Fase 6,7 en 8
De fasen zes en zeven zijn gefocust op het formuleren en herdefiniëren van bedachte strategieën 
voor geconstateerde strategische kwesties die zich voor kunnen doen in het proces. Daar het 
proces van het ontwikkelen van broedplaatsen eerder dient te worden verkort in plaats van te 
worden verlengd en een te grote focus op mogelijke complicaties het proces kan verstoren, is de 
implementatie van deze twee fasen in de praktijk niet vereist. De achtste fase is de optie om een 
“visie-op-succes” samen te stellen. Deze “visie-op-succes” heeft als doel om de mogelijkheden 
van zelfregulering en zelfsturing van de organisatie in een later stadium te onderzoeken. Daar 
het doel is om een overeenkomst te realiseren tussen de vastgoedeigenaar en de hoofdhuurder 
en na afronding alle partijen buiten deze twee partijen uit de organisatie treden, is deze fase niet 
van toepassing voor broedplaatprojecten in de praktijk. 

Fase 9
De negende fase draait om het opstellen van een effectief implementatieplan. In dit 
implementatieplan worden noodzakelijke acties en de te nemen stappen daartoe bepaald. Ook 
worden deze acties en te nemen stappen verdeeld onder de betrokken actoren. De rol en 
bijdrage per actor dient in kaart te worden gebracht, net als de verantwoordelijkheden die deze 
actoren ten opzichte van het project en elkaar hebben. Ook verwachte resultaten, mijlpalen, een 
tijdschema en de verdeling van de benodigde middelen worden afgesproken. Tot slot volgt er 
ook een procedure voor het communicatieproces en procedures omtrent evaluatie en bijsturing 
van het proces. In de praktijk blijkt dat deze fase ook in het proces van het ontwikkelen van een 
broedplaats voor komt. Dit implementatieplan wordt in de vorm van een plan van aanpak 
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gebruikt. In dit plan van aanpak worden concrete afspraken gemaakt omtrent de realisatie van 
het project. Hierin worden omschrijvingen weergegeven van contracten met betrekking tot de 
werkverdeling, het aantrekken van uitvoerende partijen en de methodiek van de aanbesteding. 
Deze verdeling blijkt in de praktijk echter veelal gericht ter verantwoording van de financiering 
van het project. Een gebrek aan verdeling van overige werkzaamheden, zoals het aanvragen 
van vergunningen, blijkt echter voor vertragingen van het proces te zorgen. Daarnaast blijkt in 
de praktijk onduidelijkheid te bestaan over de partij die op bepaalde moment in het proces “aan 
de lead” is. Deze onduidelijkheden kunnen door een duidelijke taakomschrijving worden 
aangepakt.

Fase 10
De tiende en laatste fase, is gericht op de evaluatie van het project. Zowel tussentijds als aan het 
einde, dienen zowel de gevolgde strategie als de resultaten te worden geëvalueerd. Hoewel in 
het schema van Bureau Broedplaatsen zowel een gereedmeldingsfase als een handhavingsfase 
wordt erkend, stelt de evaluatie in de praktijk niet veel voor. Het proces wordt na afronding 
van het project niet geëvalueerd. Dit terwijl volgens Bryson(1988, p. 76) de output van deze 
fase, de input voor de vijfde fase vormt. Dit kan een aanzienlijke verkorting van het 
ontwikkelingsproces opleveren. Zoals ook bij de bespreking van de vijfde fase is gesteld, blijken 
de overige partijen een dergelijke bespreking van resultaten en knelpunten in andere 
broedplaatsproject zeer nuttig te vinden. Het ontbreken van een dergelijke evaluatie is dan ook 
een groot gebrek voor broedplaatsprojecten in de toekomst. Naast het ontbreken van een 
eindevaluatie, blijkt ook tussentijds te weinig te worden gecommuniceerd. De Alliantie geeft 
aan dat er te weinig is gecommuniceerd gedurende het ontwikkelingsproces van de OH3 en 
pleit voor een betere afstemming van communicatiemomenten. Ook FanU vindt dat dit in de 
praktijk te weinig gebeurt en pleit voor een bijeenkomst van minimaal eens per vier maanden. 

Wanneer de randvoorwaarden van Bryson(1988, p. 80) om het proces van Strategic Planning in de 
praktijk te laten slagen worden gekoppeld aan het empirisch onderzoek, blijkt dat niet aan alle 
voorwaarden wordt voldaan. In de eerste instantie pleit Bryson(1988, p. 76) voor het aantrekken 
van een partij met een dusdanige machtspositie om het proces te kunnen rechtvaardigen. Daar 
Bureau Broedplaatsen een gemeentelijke organisatie is, heeft zij betrekkelijk weinig moeite met het 
maatschappelijk rechtvaardigen van het broedplaatsconcept. Daarnaast is de betrokkenheid van de 
gemeente in het proces zeer gewenst door de overige actoren waardoor zij niet snel buitenspel kan 
worden gezet. Hoewel door FanU, het stadsdeel Slotervaart en De Alliantie de betrokkenheid van 
Bureau Broedplaatsen als zeer gewenst wordt gezien, blijken vooral De Alliantie en stadsdeel 
Slotervaart gedurende het proces van de OH3 een duidelijke procesleider te hebben gemist. Er is 
dan ook vaak onduidelijkheid geweest over wie op een bepaalt moment de kar trekt. Daarnaast 
blijkt uit de empirische analyse dat de betrokken actoren op voorhand onvoldoende op de hoogte 
waren van de te verwachten knelpunten. Door alle partijen wordt dit in de praktijk als nadelig 
ervaren en pleiten voor een duidelijker inzicht in deze knelpunten. 
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6.2. Gemeentelijke regierol
Zowel Bryson(1988, p. 76) als Van Mourik (2005, p. 55) pleiten voor een regisseur of een 
zogenoemde processponsor. In de praktijk blijkt deze procesleider echter te ontbreken. Uit de 
empirische analyse blijkt dat voornamelijk Bureau Broedplaatsen en FanU erg positief zijn over de 
gemeentelijke regierol van Bureau Broedplaatsen. Dit terwijl woningcorporatie De Alliantie juist 
negatief over de gemeentelijke regierol spreekt. Zij hadden in Bureau Broedplaatsen meer een 
partij verwacht, welke in het proces de kar trekt en meer voorop loopt gedurende het proces. 
Daarnaast werden knelpunten te laat gesignaleerd en werd daar volgens De Alliantie onvoldoende 
op geanticipeerd. Bureau Broedplaatsen erkent hun zwakke positie in het netwerk van actoren en 
trachten via subsidies en het stellen van randvoorwaarden nog enkele invloed op het proces uit te 
oefenen. Om de onderlinge samenwerking tussen de betrokken actoren te stimuleren, heeft Van 
Mourik(2005, p. 72 - p. 77) een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze hebben respectievelijk 
betrekking op het hebben van een lange termijnvisie, een bedrijfsstrategie, een alomvattend 
programma en het aanmeten van de juiste interne structuur.
Een langetermijnvisie wordt gekenmerkt door de uiteenzetting van hoofdlijnen omtrent het te 
bereiken resultaat. In de praktijk beschikt Bureau Broedplaatsen ook over een dergelijke 
langetermijnvisie. Deze echter in de vorm van het programma Broedplaatsen 2008-2012. In 
samenwerking met een aantal maatschappelijke partijen, zijn de hoofdlijnen van het 
broedplaatsprogramma uiteen gezet. Met dit programma als basis, worden de partijen in de 
praktijk aan elkaar verbonden en wordt gezamenlijk getracht een maatschappelijk resultaat te 
bereiken.

De tweede randvoorwaarde van een gedegen netwerkmanagement betreft het hebben van een 
bedrijfsstrategie. Deze bedrijfsstrategie weergeeft een overlap met de methode van Strategic 
Planning. Zoals uit het eerste deel van dit hoofdstuk over Strategic Planning blijkt, beslaat de 
fasering van het ontwikkelen van broedplaatsen in de praktijk slechts een deel van Bryson’s (1988) 
fasering van de methode van Strategic Planning. Van Mourik(2005, p. 73) definieert een strategie 
als “een plan dat beleid en acties integreert tot een samenhangend geheel met het oog op het 
behalen van vastgestelde doelen”. Op dit moment lijkt het plan van aanpak uit de praktijk overeen 
te komen met Van Mourik’s visie op een strategie. Dit plan van aanpak is echter nog te veel 
gefocust op de taken en afspraken omtrent de verbouwing van een pand tot een broedplaats. 
Bryson besteedt echter ook aandacht aan het identificeren van knelpunten of spanningen die 
kunnen voor komen gedurende het proces. Het ontbreken van aandacht voor deze knelpunten en 
spanningen, wordt in de praktijk als een gebrek in het proces ervaren. 

De derde randvoorwaarde is het vaststellen van een programmatische overall-aanpak. Deze 
overall-aanpak staat boven de te volgen strategie en duidt daarbij meer op een programmatische 
aanpak vanuit Bureau Broedplaatsen. Dit programma integreert alle onderlinge 
samenwerkingsverbanden binnen het project en bevat een afstemming van de coördinatie en 
flexibiliteit tussen de partijen. Uit de empirische analyse blijkt, dat een dergelijke overall-aanpak 
gedeeltelijk ontbreekt. In het begin stadium worden partijen aangetrokken en worden de taken 
verdeeld. De taken van Bureau Broedplaatsen zijn veelal gericht op het toetsen aan de hand van de 
kaders, welke zijn opgesteld ten behoeve de subsidies. Een weergave van een aanpak waarin de 
taken en verantwoordelijkheden van alle partijen uiteen worden gezet en schematisch aan elkaar 
worden gelinkt, ontbreekt. Het proces wordt in grote lijnen als structureel gezien, maar blijkt in de 
praktijk toch nog voor een flink deel ad-hoc te verlopen. Zowel FanU als Bureau Broedplaatsen 
wijten dit aan het feit dat het ontwikkelen van broedplaatsen nog veelal pionierswerk is. Alle 
partijen zijn het er over eens dat een programma waarin alle taken, verantwoordelijkheden en  een 
inzichtelijk tijdschema worden weergegeven, de onderlinge communicatie zal verbeteren. 
Daarnaast zal ook de looptijd van het ontwikkelingsproces kunnen worden verkort.

Ten behoeve van de interne structuur, onderscheidt Van Mourik(2005) een drietal gemeenterollen. 
De wenselijkheid voor één van deze gemeenterollen hangt af van wat de maatschappij van de 
gemeente verlangt. Uit de vijf strategische beleidsthema’s van Bureau Broedplaatsen (2008) blijkt 
de veelzijdigheid van het broedplaatsconcept. 
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Zo biedt het broedplaatsconcept ruimte aan nationaal en internationaal creatief toptalent en zorgen 
broedplaatsen voor een sociale ontmoetingsplek op lokaal niveau. Ook dienen broedplaatsen als 
bron van creatieve concurrentie op mondiaal niveau en wordt de leegstand van kantoorruimte 
bestreden door de inrichting van commercieel vastgoed als broedplaats. Het broedplaatsconcept is 
daarom meer dan slechts het realiseren van een werkpand. Het concept is gericht op het 
internationaal profileren van Amsterdam als creatieve metropool. Hieruit blijkt dat de 
maatschappij fungeert als “citoyen”. Dat wil zeggen dat de gemeente moet fungeren als 
participant waarbij zij overige actoren dient aan te sturen. Op dit moment blijkt echter dat de 
gemeente nog te veel in de rol kruipt van ondersteuner. Dit doet zij voornamelijk door een 
financiële bijdrage te leveren in de vorm van subsidies. Hiermee tracht Bureau Broedplaatsen 
enige sturing uit te oefenen op de realisatie van broedplaatsen. Daarnaast probeert zij als “spin in 
het web” verschillende partijen aan elkaar te verbinden. In de praktijk blijkt zij hiervoor weinig 
middelen tot haar beschikking te hebben, waardoor het fungeren als medespeler onder druk komt 
te staan en slechts rust op de goodwill van de andere partijen.

Aan de hand van dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat er in de praktijk van het 
ontwikkelen van broedplaatsen zeker plaats is voor het maken van een aantal verbeterslagen. In 
het volgende hoofdstuk volgt de conclusie van dit onderzoek waarna op basis van deze 
bevindingen, aanbevelingen worden aangedragen ter verbetering van zowel het 
ontwikkelingsproces van broedplaatsen als de rol van Bureau Broedplaatsen hierin.
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HOOFDSTUK 7: Conclusie & aanbevelingen

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen omtrent de toegevoegde waarde van 
Strategic Planning met betrekking tot zowel de gemeentelijke regierol als het verloop van het 
ontwikkelingsproces van broedplaatsen in de praktijk. De conclusie bestaat uit de evaluatie van 
de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken, waarna in de laatste paragraaf aanbevelingen 
worden gedaan omtrent het toepassen van Strategic Planning in de praktijk.

6.1. Conclusie
Het eerste gedeelte van dit onderzoek is gericht op de toepasbaarheid van Strategic Planning met 
betrekking tot de gemeentelijke regierol. Om hier antwoord op te kunnen geven, is gebruik 
gemaakt van de theorie van Bryson(1988) met betrekking tot Strategic Planning en de theorie van 
Van Mourik (2005) met betrekking tot de gemeentelijke regierol. Uit deze volledig theoretisch 
gefundeerde analyse blijkt met name in paragraaf 3.3., dat de theorieën een complementaire 
waarde hebben. De theorie van Bryson(1988) geeft een volledige fasering weer waarlangs een 
goede projectorganisatie tot stand komt. Uit zijn methode blijkt een voornamelijke focus op het 
tijdig tackelen van mogelijke knelpunten welke later in het proces voor problemen kunnen zorgen. 
De methode van Van Mourik(2005) tracht echter de positie van de hedendaagse gemeente te 
versterken. De maatschappij wordt steeds machtiger en de gemeente raakt hierdoor haar 
toppositie in de maatschappij kwijt. De methode van Van Mourik (2005) biedt een handreiking om 
middels een aantal randvoorwaarden, weer de positie van sterke gemeente te heroveren. Zoals al 
eerder vermeld, blijken de theorieën van Bryson en Van Mourik goed op elkaar aan te sluiten. Er is 
zelfs een wisselwerking tussen deze theorieën te ontdekken. Zo kan de methode van Strategic 
Planning niet goed worden geïmplementeerd zonder een procesleider welke het proces zodanig 
structureert dat alle fasen adequaat worden doorlopen. Anderzijds kan een gemeente zich niet 
profileren als regisseur zonder een duidelijke strategie waarmee een gedegen projectorganisatie 
kan worden samengesteld. Het toepassen van Strategic Planning kan in de praktijk dus zeker van 
toegevoegde waarde zijn voor de gemeentelijke regierol. Juist het ontbreken van strategie 
verzwakt de positie van de gemeente. De uitgebreide fasering van het model van Bryson (1988) is 
daarbij zodanig gestructureerd dat de meeste (organisatorische) knelpunten tijdig kunnen worden 
opgelost of op kan worden geanticipeerd.

Het tweede gedeelte van het onderzoek is gericht op de knelpunten die zich in het proces van het 
ontwikkelen van broedplaatsen en de rol van Bureau Broedplaatsen in de praktijk voordoen. Op 
basis van de uiteenzetting van het huidige broedplaatsbeleid, is inzicht verkregen in de 
achtergronden van het broedplaatsconcept, de fasering van de ontwikkeling van broedplaatsen, de 
rol die Bureau Broedplaatsen daarin speelt en tot slot de knelpunten die in de praktijk van 
broedplaatsen worden ervaren. Uit het broedplaatsbeleid valt duidelijk op te maken dat Bureau 
Broedplaatsen een regiefunctie in het proces wil vervullen. Zij willen daarbij eindgebruikers, 
vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en stadsdelen begeleiden in het ontwikkelingstraject en leveren 
daarnaast financiële steun door het verstrekken van subsidies. De fasering van het 
ontwikkelingstraject van broedplaatsen bestaat uit de initiatieffase, de subsidiefase, de 
uitvoeringsfase, de gereedmeldingsfase en de handhavingsfase. Opvallend is dat deze fasering 
slechts betrekking heeft op de werkzaamheden van Bureau Broedplaatsen en geen duidelijk beeld 
schetst van de totale fasering van het broedplaatsproject. Aan de hand van een interview met 
Bureau Broedplaatsen zijn een aantal knelpunten geïdentificeerd met betrekking tot de vraag en 
het aanbod van broedplaatsruimte. Eén van de grootste knelpunten in het broedplaatsconcept is de 
kwalitatieve mismatch tussen de vraag naar creatieve ruimte en het aanbod van leegstaand 
commercieel vastgoed. De knelpunten vanuit de aanbodzijde zijn voornamelijk gericht op de lage 
maximale huurprijs, de lange doorlooptijd en de angst voor het opbouwen van huurrechten door 
de gebruikers. Deze belemmeringen kunnen als gevolg hebben dat commerciële 
vastgoedeigenaren afzien van deelname aan het broedplaatsconcept. De knelpunten die worden 
erkend vanuit de vraagzijde, hebben echter een meer organisatorisch karakter. Veel creatieve 
ondernemers en kunstenaars zijn niet gewend om commercieel te werk te gaan. 
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Zij hebben dan ook veel moeite met het opstellen van bijvoorbeeld een gedegen exploitatie of 
statuten. Dit kan echter een vertraging opleveren in het realisatieproces. 

De empirische analyse is uitgevoerd aan de hand van een casestudy waarbij de betrokkenen van 
één broedplaatsproject zijn benaderd. Doordat de broedplaatsprojecten die zijn gerealiseerd veelal 
door dezelfde partijen zijn uitgevoerd, is er gekozen voor slechts één onderzoekscase. Wel is er 
gekozen voor een casus waarbij de betrokken partijen, bij meerdere broedplaatsprojecten actief zijn 
geweest. Daardoor zullen de benaderde partijen een zo breed mogelijk gefundeerd beeld kunnen 
geven van hun ervaringen. Daarnaast is ook op basis van bronnentriangulatie getracht een zo 
volledig mogelijk beeld van de praktijksituatie te genereren. Om dat te bereiken zijn Bureau 
Broedplaatsen, woningcorporatie De Alliantie, broedplaatsontwikkelaar FanU en stadsdeel 
Slotervaart betrokken in het empirisch onderzoek. De resultaten van de empirische analyse geven 
de problematiek gedurende het proces met betrekking tot zowel het verloop van het proces als de 
rol van Bureau Broedplaatsen daarin weer. Hoewel Bureau Broedplaatsen en FanU vrij positief zijn 
over zowel de gemeentelijke regierol van Bureau Broedplaatsen, is woningcorporatie De Alliantie 
dat niet. Zij geven aan dat zij veel meer verwacht hadden van de gemeentelijke regierol van 
Bureau Broedplaatsen en dat deze verwachtingen in de praktijk niet zijn waargemaakt. Wat betreft 
het verloop van broedplaatsprojecten, blijkt alleen Bureau Broedplaatsen vrij positief te zien. FanU, 
De Alliantie en het stadsdeel Slotervaart zijn over het verloop van het proces beduidend minder 
positief. De belangrijkste procesmatige knelpunten worden herkend in trage besluitvormings-
processen, de lange looptijd van broedplaatsprojecten, de problematiek omtrent de financiering en 
onduidelijke afspraken omtrent de taakverdeling.

Uit de synthese van de theorie en de empirie, blijkt dat de praktijk van het ontwikkelen van 
broedplaatsen op veel fronten voor verbetering vatbaar is. Waar Bureau Broedplaatsen in haar 
beleid zichzelf ziet als een actief regisserende partij welke een spilfunctie vormt in het 
ontwikkelingsproces, blijkt de regiefunctie in de praktijk veelal beperkt te blijven tot het stellen 
van randvoorwaarden omtrent subsidies. De gemeentelijke regierol is in de praktijk dan ook die 
van “ondersteuner” terwijl Bureau Broedplaats liever een meer participerende regierol wil 
vervullen. Ook De Alliantie ziet liever een actieve gemeente in plaats van een ondersteunende 
gemeente. Daarnaast blijken ook de meeste knelpunten die procesmatig worden erkend, eerder 
een gebrek aan coördinatie dan onoverkomelijke complicaties. Op basis van de randvoorwaarden 
van Van Mourik(2005) blijkt dat Bureau Broedplaatsen veelal al over de benodigde middelen 
beschikt om de regierol adequaat in te vullen. Echter, ontbreekt het de gemeente aan een goede 
strategie om deze actieve regierol te kunnen vervullen. Zij beschikken over een langetermijnvisie 
in de vorm van het Programma Broedplaatsen en zij kunnen door haar maatschappelijke positie 
veel partijen rond de tafel krijgen en deze coördineren. Het gebrek aan strategie zorgt ervoor dat 
zij niet de rol aan kan nemen die zij graag in het proces zou vervullen. Het gebrek aan een gedegen 
strategie is ook op te maken uit de reflectie van de praktijksituatie aan de hand van de methode 
van Strategic Planning volgens Bryson(1988). De fasering welke Bureau Broedplaatsen hanteert, 
omvat slechts een deel van deze methode. De meest cruciale fasen zoals het afstemmen van de 
verwachtingen van elke deelnemende partij, het identificeren van mogelijke knelpunten en het 
inlassen van zowel een tussentijdse als een eindevaluatie, worden in de praktijk niet uitgevoerd. 
Juist in deze fasen kan Bureau Broedplaatsen zich als regisserende gemeente laten gelden. De 
nieuwe kennis die deze fasen opleveren, versterkt de expertise van Bureau Broedplaatsen op het 
gebied van broedplaatsprojecten. Deze vergrote kennis en expertise heeft weer een versterking van 
de gemeentelijke regierol als gevolg.

6.2. Aanbevelingen
Zoals uit de conclusie al blijkt, is het ontwikkelingsproces van broedplaatsen in de praktijk nog 
voor verbetering vatbaar. De aanbevelingen die op basis van de conclusie worden gedaan, zijn dan 
ook tweeledig. Enerzijds richten de aanbevelingen zich op de versterking van de gemeentelijke 
regierol en anderzijds richten de aanbevelingen zich op de verbetering van het 
ontwikkelingsproces zelf.
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Om de gemeentelijke regierol te kunnen versterken, is allereerst een goed gefaseerde strategie 
nodig. De fasering die Bryson(1988) voorstelt en welke in deze thesis centraal straat, vormt daar 
een goede basis voor. Uit de synthese van de theorie en de empirie, is gebleken dat een aantal 
cruciale fasen omtrent het afstemmen van verwachtingen, het identificeren van knelpunten en het 
inlassen van communicatiemomenten, onvoldoende in het huidige proces zijn opgenomen. Met 
uitzondering van de fasen 6,7 en 8 van het model van Bryson(1988), zijn alle overige fasen 
toepasbaar op de praktijk van het ontwikkelen van broedplaatsen. In de eerste fase dient op basis 
van een stakeholderanalyse, een goede combinatie van partijen te worden gemaakt. Bureau 
Broedplaatsen moet zorgen dat deze partijen vervolgens met elkaar rond de tafel komen te zitten 
om de kaders van het project vast te stellen. Deze kaders, oftewel de mandaten, bestaan uit zowel 
de beperkingen vanuit de wetgeving als de impliciete verwachtingen de betrokkenen. Pas zodra al 
deze factoren bekend zijn, kan men doorgaan naar de derde fase. Deze houdt immers het opstellen 
van een gezamenlijke visie in. Dat kan alleen maar succesvol verlopen, wanneer de verwachtingen 
en belangen van elke betrokken partij zijn geïdentificeerd. Deze eerste drie fasen vormen de 
cruciale stappen om een stabiele projectorganisatie te vormen. Vervolgens dient in de vierde fase 
een SWOT-analyse opgesteld te worden. Bureau Broedplaats kan door haar ervaringen met 
verschillende partijen, een dergelijke SWOT van de organisatie opstellen. Hierdoor brengt zij de 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de organisatie in kaart en kan zij daar in een later 
stadium beter en tijdig op anticiperen. De vijfde fase is door verschillende benaderde partijen als 
een zeer wenselijke stap beoordeeld. Deze vijfde fase gaat in op strategische kwesties die 
gedurende het proces kunnen voor komen. Doordat Bureau Broedplaats bij veel broedplaats-
projecten betrokken is geweest, is zij de aangewezen partij om deze kwesties in kaart te brengen en 
deze naar de betrokken partijen te communiceren. Daarna kan gezamenlijk naar een oplossing 
worden gezocht, waardoor er sneller en adequater kan worden gereageerd wanneer deze kwestie 
zich in de praktijk voordoet. De volgende fase betreft het opstellen van een plan van aanpak. Dat 
wordt nu in de praktijk ook gedaan, echter beperkt dit plan zich tot actieplannen met betrekking 
tot de fysieke realisatie van de broedplaats. Naast deze actieplannen, dient er ook aandacht  te 
worden besteed aan de overige activiteiten die dienen te worden verricht. De laatste fase wordt 
gekenmerkt door een adequate evaluatie. Zowel gedurende het proces als aan het einde van het 
proces, dient een evaluatie plaats te vinden. Ook uit de empirische analyse blijkt dat een dergelijke 
evaluatie of te weinig of in zijn geheel niet voorkomt. Naast het toepassen van deze fasering, dient 
er ook meer formeel op papier te worden vastgesteld. Bureau Broedplaatsen, FanU en De Alliantie 
geven aan dat door het informele karakter van het proces, partijen minder goed op hun 
verantwoordelijkheden kunnen worden aangesproken. Een betere schriftelijke verslaglegging kan 
hieraan bijdragen. 

Bovenstaande fasering komt echter niet vanzelf tot stand. Daar is een partij voor nodig die het 
proces middels bovenstaande fasering begeleidt. Volgens de randvoorwaarden van de 
gemeentelijke regierol is Bureau Broedplaatsen geschikt als leidinggevende partij in dat proces. De 
rol van Bureau Broedplaatsen is op dit moment nog te passief waardoor een directe sturing in het 
proces ontbreekt. Het ontbreken van deze sturing heeft grotendeels te maken met het ontbreken 
van een strategie. Wanneer bovenstaande fasering wordt toegepast, dient Bureau Broedplaatsen 
zich op te werpen als coördinator van dit proces. Zij moet dit proces sturen en de nieuwe fasen 
inluiden en afsluiten. Daarbij dient zij de andere partijen te stimuleren en aan te sturen op hun 
verantwoordelijkheden. Ook dient zij er voor te zorgen dat de onderlinge communicatie 
transparant verloopt en dat de onderlinge partijen ook met elkaar blijven communiceren.
In de praktijk blijkt dit nog te weinig gebeuren. De huidige ondersteunende rol, kan door een 
assertievere aanpak in het proces worden omgezet naar een meer participerende rol. 

Hoewel doormiddel van bronnentriangulatie is getracht een zo goed mogelijk gefundeerd beeld te 
vormen over de problematiek die schuil gaat in de praktijk, is het onderzoek slechts verricht op 
een aantal partijen die betrokken zijn geweest bij broedplaatsprojecten. In de praktijk zijn er 
meerdere projecten gerealiseerd, waar ook andere partijen bij betrokken zijn geweest. Voor de 
volledigheid van het onderzoek, zou ook onder hen dit onderzoek moeten worden verricht. Pas 
dan ontstaat een alomvattend beeld over de knelpunten in de praktijk.

Broedplaatsen in de hoofdrol 45



Daarnaast berust dit onderzoek op de veronderstelling dat deze aanpak in de praktijk betere 
resultaten oplevert. Deze aanpak is echter nog niet in de praktijk getoetst en zou eventueel in een 
ander onderzoek aan de praktijk kunnen worden getoetst. Ook wordt verondersteld dat de nieuwe 
rol van Bureau Broedplaatsen in dit aangedragen stappenplan gewenst is door andere partijen. In 
een eventuele vervolgstudie, zou nader onderzoek kunnen worden verricht naar de wenselijkheid 
van een vergrote coördinerende rol van Bureau Broedplaatsen in het proces. 
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BIJLAGE 1: Interview Bureau Broedplaatsen

Algemeen Programma Broedplaatsen
• In hoeverre levert de strenge regelgeving een knelpunt op voor vastgoedeigenaren om te 

participeren? Hoe wordt daar mee omgegaan?
• In hoeverre levert de tijdelijke aard problemen op voor vastgoedeigenaren om te 

participeren? Hoe wordt daar mee omgegaan?
• In hoeverre zijn er mogelijkheden om broedplaatsen aan te wijzen als “doorgroeipand” met 

verschillende stadia waardoor een broedplaatsgroep kan evalueren en de vastgoedeigenaren 
de lage huur kan compenseren met hoge huur?

• Uit de omschrijving van de werkzaamheden van Bureau Broedplaatsen komt naar voren dat 
jullie vastgoedontwikkeling initieren, stimuleren en begeleiden. Op welke manieren initieren 
en stimuleren jullie die vastgoedontwikkeling?

• Worden de jaarlijkse doelstellingen behaald?
• 100-150 ruimten of 10.000 m2 per jaar
• Duurzaam vestigen van broedplaatsen dmv langdurige huurcontracten
• Identificatie van vijf gebouwen per jaar in Amsterdam

• Welke knelpunten komen hierbij voor?

Regierol
• Hoe geeft Bureau Broedplaatsen invulling aan de regierol bij de ontwikkeling van een 

broedplaats?
• Komt deze invulling overeen met de rol die is uitgedragen tijdens het proces van de OH3?
• Welke voor- en nadelen worden ondervonden van de invulling van de regierol door Bureau 

Broedplaatsen?
• Welke middelen heeft Bureau Broedplaatsen tot haar beschikking om invloed uit te oefenen 

tijdens het ontwikkelen van een broedplaats?

Partnerschap
• Komen samenwerkingsverbanden “spontaan” tot stand of wordt er actief geworven?
• Zijn er na twee jaar programma broedplaatsen 2008-2012 complicaties opgetreden met 

betrekking tot de samenwerking met andere partijen? 
• Is de strategie die jullie hanteren met betrekking tot het ontwikkelen van een broedplaatsen 

een bewuste keuze of is deze “spontaan” tot stand gekomen?

Proces
Initiatieffase:
• Volgens het programma komt het initiatief doorgaans van een partner, wordt er ook  actief 

geworven door Bureau Broedplaatsen? En op welke manier wordt dat gedaan?
• Worden overige betrokken partijen geselecteerd door Bureau Broedplaatsen? Welke selectie 

vindt daarvoor plaats? 
• Hoe is dit verlopen bij de OH3?

Mandaatfase:
• Als de te betrekken partijen zijn geselecteerd, initieert Bureau Broedplaatsen het overleg, 

creert draagvlak en betrokkenheid en worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de 
rollen en bijdragen van iedere partij. Hoe wordt omgegaan met strijdigheden in belangen? 
Levert deze fase vaak knelpunten op?

• Hoe is dit proces verlopen gedurende het proces van de OH3?

Missie en waarden van de organisatie:
• Worden er bij het opstellen van een projectorganisatie gezamenlijk de te behalen doelen en 

een gezamenlijke missie vastgesteld?
• Heeft deze fase knelpunten opgeleverd tijdens het proces van de OH3?
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SWOT-analyse
• Wordt er een SWOT-analyse met betrekking tot de projectorganisatie opgesteld? 
• Is er een SWOT opgesteld voor de OH3? Zo ja, wat is daaruit gekomen?
• Hoe is deze SWOT verder benut?

Strategische issues
• Worden er strategische issues vastgesteld waar de projectorganisatie tegen aan zou kunnen 

lopen en worden deze vastgesteld?
• Worden er aan de hand van deze strategische issues op voorhand maatregelen opgesteld? 
• Waren er in het proces van de OH3 strategische issues bekend en zijn hiervoor maatregelen 

geformuleerd? 

Implementatiefase
• Wordt er een bij een broedplaatsontwikkeling een implementatieplan opgesteld?
• Wie beslist welke partij waarvoor verantwoordelijk is?
• In hoeverre houdt Bureau Broedplaatsen toezicht of deze verantwoordelijkheden worden 

nageleefd?
• Is een dergelijk implementatieplan ook bij de OH3 opgesteld?
• Heeft de implementatie van OH3 ondanks het implementatieplan nog complicaties 

opgeleverd? Hoe werd hiermee omgegaan?

Evaluatiefase
• Wordt na oplevering van het project, het verloop van het proces geevalueerd?
• Wat wordt er gedaan met de evaluatieresultaten?
• Welke knelpunten worden regelmatig herkend tijdens de samenwerking of tijdens het proces 

en hoe wordt met deze knelpunten omgegaan?
• Zijn er gedurende het traject van de OH3 nog overige niet besproken complicaties 

opgetreden en hoe werd hiermee omgegaan?
• Hoe lang duurt een gemiddeld broedplaatsontwikkelingstraject en waar hangt de duur 

vanaf?
• Hoe lang heeft het proces van de OH3 geduurd van initiatief tot opening?
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BIJLAGE 2: Vragenlijst Bureau Broedplaatsen

Rolverdeling:
1.	   Wat	  hield	  de	  rol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  

concreet	  in?	  
Aanjager,	  verbinder,	  verzorger.

Bureau	  Broedplaatsen	  beoogt	  een	  regierol	  te	  vervullen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  
broedplaatsen.	  Kenmerkend	  voor	  de	  regierol	  is	  de	  leidende	  en	  regisserende	  rol	  in	  het	  proces	  
waarbij	  de	  regisseur	  de	  voortgang	  structureert,	  de	  voortgang	  bewaakt	  en	  toezicht	  behoudt	  op	  
het	  werk	  van	  de	  andere	  betrokken	  partijen.	  Daarnaast	  zorgt	  de	  regisseur	  voor	  bevordering	  
van	  de	  onderlinge	  samenwerking.

2.	   In	  hoeverre	  voldoet	  volgens	  u	  de	  rol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  vervult	  in	  een	  
broedplaatsontwikkelingsproces	  aan	  bovenstaande	  omschrijving?
Bij	  de	  meeste	  broedplaatsontwikkelingen	  vervult	  Bureau	  Broedplaatsen	  deze	  rol.

3.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  algemeen	  uitdraagt	  mocht	  
beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  Bureau	  
Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)
7,5.	  Ik	  vind	  dat	  Bureau	  Broedplaatsen	  voor	  een	  overheidsinstantie	  zeer	  snel	  handelt	  en	  
niet	  bureaucratisch	  is	  ingesteld.	  Een	  pragmatische	  benadering	  van	  de	  projecten,	  
vergroot	  de	  kans	  op	  succesvolle	  verbindingen.	  	  Uiteraard	  zijn	  er	  altijd	  verbeterslagen	  te	  
maken,	  maar	  ook	  in	  dit	  traject	  is	  Bureau	  Broedplaatsen	  goed	  reQlectief	  en	  onderneemt	  
acties	  op	  de	  punten	  waar	  nodig.	  

4.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  
mocht	  beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  
Bureau	  Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)
Zelfde	  als	  voorgaande.

Procesverloop:
5.	   Hoe	  heeft	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  ervaren?

Positief	  project,	  positieve	  partijen.	  
6.	   	  Welke	  knelpunten	  zijn	  van	  dusdanige	  structurele	  aard	  dat	  zij	  in	  meerdere	  

broedplaatsontwikkelingsprojecten	  zijn	  opgetreden?	  (Wij	  hebben	  het	  over	  
vergunningen	  en	  lange	  trajecten	  omtrent	  subsidie	  en	  het	  CAWA	  gehad,	  wellicht	  zijn	  er	  
nog	  andere	  knelpunten)	  
Onderhandeling	  over	  de	  huren	  die	  gevraagd	  worden	  aan	  de	  broedplaatsontwikkelaar	  
die	  hebben	  bij	  de	  meeste	  projecten	  nog	  al	  wat	  voeten	  in	  de	  aarde.	  Dit	  kan	  vertragend	  
werken	  soms.	  Ik	  weet	  echter	  niet	  of	  dat	  in	  dit	  geval	  ook	  zo	  was.

7.	   Welke	  knelpunten	  zijn	  gedurende	  het	  proces	  van	  de	  OH3	  opgetreden?	  (Buiten	  de	  
?inanciering)	  Terugtrekking	  van	  (onder)huurders,	  bijv.	  coffee	  company.

8.	   Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  broedplaatsontwikkelingsproces	  in	  het	  algemeen	  met	  een	  
cijfer	  van	  1	  tot	  10	  mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  
antwoord	  te	  motiveren).	  ‘n	  8,	  in	  theorie	  zit	  het	  proces	  goed	  in	  elkaar.	  Bij	  de	  huidige	  
projecten	  helpt	  dit	  enorm.	  (zie	  loket	  broedplaatsen)

9.	   Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10	  
mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  
motiveren).	  -‐	  

10.	  De	  ontwikkeling	  van	  een	  broedplaats	  van	  initiatief	  tot	  oplevering	  en	  eindafrekening	  
neemt	  procesmatig	  relatief	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  Welk	  aspect	  of	  aspecten	  leveren	  naar	  uw	  
mening	  (onnodig)	  veel	  tijd	  in	  beslag	  en	  wat	  zou	  u	  het	  liefst	  anders	  willen	  zien?
’t	  Opnieuw	  het	  wiel	  uitvinden	  neemt	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  Veel	  
broedplaatsontwikkelaars/groepen	  stellen	  voor	  het	  eerst	  een	  exploitatie	  of	  statuten	  op	  
en	  dat	  heeft	  begeleiding	  nodig.	  	  Onnodig	  wil	  ik	  dit	  niet	  noemen,	  dit	  proces	  is	  nodig	  om	  
de	  broedplaatsgroep	  een	  hechte	  groep	  te	  laten	  zijn.	  
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BIJLAGE 3: Vragenlijst FanU

Rolverdeling:
1. Wat was de rol van FanU in het ontwikkelingsproces van de OH3 en wat hield deze rol 

concreet in? 
FanU heeft van woningcorporatie De Alliantie en Bureau Broedplaatsen opdracht 
gekregen een concept en uitvoeringsplan voor OH3 te maken, naar aanleiding van de 
door hen bepaalde kaders. Dit concept en plan zijn goedgekeurd, vervolgens is FanU 
aan de slag gegaan met daadwerkelijk ontwikkelingsproces. Zij heeft hierbij haar 
opdrachtgevers betrokken dmv updates.

2. In hoeverre wijkt de rol van FanU in het ontwikkelingsproces van de OH3 af van de rol 
die FanU doorgaans speelt in een broedplaatsontwikkelingsproces? 
Rol wijkt niet af.

Bureau Broedplaatsen beoogt een regierol te vervullen in het ontwikkelingsproces van 
broedplaatsen. Kenmerkend voor de regierol is de leidende en regisserende rol in het proces 
waarbij de regisseur de voortgang structureert, de voortgang bewaakt en toezicht behoudt op 
het werk van de andere betrokken partijen. Daarnaast zorgt de regisseur voor bevordering 
van de onderlinge samenwerking.
3. In hoeverre voldoet volgens u de rol die Bureau Broedplaatsen doorgaans vervult in 

een broedplaatsontwikkelingsproces aan bovenstaande omschrijving? 
BB geeft de kaders aan en controleert deze, in die zin vervullen zij wel degelijk de rol 
van leidinggevende/regisseur.

4. Als u de regierol die Bureau Broedplaatsen in het algemeen uitdraagt mocht 
beoordelen met een cijfer van 1 tot 10, met welk cijfer zou u de regierol van Bureau 
Broedplaatsen dan beoordelen? (Gelieve uw antwoord te motiveren) 
een 7. De kaders vanuit BB zijn duidelijk, wel vraag ik me af of de toetsingscommissie, 
de CAWA, voldoende op de kwaliteit van de kunstenaar let en zich niet teveel laat 
leiden door kwantitatieve gegevens als inkomen, opleiding etc etc.

5. Hoe heeft u de regierol van Bureau Broedplaatsen ervaren in het ontwikkelingsproces 
van de OH3? 
BB speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling door o.a. nauw betrokken te blijven bij 
FanU en ook ondersteuning biedt op communicatiegebied en op politiek niveau.

6. Als u de regierol die Bureau Broedplaatsen in het ontwikkelingsproces van de OH3 
mocht beoordelen met een cijfer van 1 tot 10, met welk cijfer zou u de regierol van 
Bureau Broedplaatsen dan beoordelen? (Gelieve uw antwoord te motiveren) 
een 7. voor uileg zie hierboven.

Procesverloop:
7. In hoeverre ervaart u het ontwikkelingsproces van broedplaatsen goed gestructureerd 

of juist ad hoc?
Omdat het opzetten van broedplaatsen nog redelijk pionierswerk is, zal niet alles 
volgens de geplande structuur verlopen en worden veel beslissingen ad-hoc genomen. 
Dit is echter niet het geval bij hele omvangrijke beslissingen, hiervoor moeten meerdere 
partijen om tafel zitten en verloopt de besluitvorming gestructureerd.

8. Hoe heeft u het verloop van het ontwikkelingsproces van de OH3 ervaren?
Het proces is iets langzamer verlopen dan gepland. Met name de synergie tussen 
huurders en programmering komt pas na minimaal 1 jaar echt tot stand.

9. Volgens Bureau Broedplaatsen verloopt het proces vrij informeel en wordt er relatief 
weinig formeel op papier gezet. In hoeverre ervaart u dit als nadelig? 
Voor de broedplaats zelf is dit een fijne werksituatie, al kan ik me voorstellen dat BB 
zelf meer behoefte heeft aan een duidelijke administratie.
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10. In hoeverre zijn gemaakte afspraken in het ontwikkelingsproces van de OH3 op papier 
gezet en wat betekende dit voor het verloop van het proces? 
Er zijn veel afspraken mondeling gemaakt, waardoor voor mij als projectleider niet alle 
redenen voor besluiten inzichtelijk zijn. Door een goede verslaglegging kan de 
communicatie transparanter worden

11. In hoeverre wordt er in de beginfase een programmatische fasering opgesteld waarbij de 
bijdragen van elke betrokken partij formeel (op papier) wordt afgestemd? (Wanneer dit 
niet van toepassing is, in hoeverre acht u dit voordelig voor het verloop van het proces?)
Dit lijkt me een heel belangrijk punt voor het ontwikkelingsproces, omdat hier de kaders 
en verwachtingen duidelijk in kaart worden gebracht. Ik vind het erg belangrijk dat dit op 
paper wordt gezet.

12. In hoeverre is dit ook gedaan voor de ontwikkeling van de OH3?
Voldoende. Er is een conceptplan gemaakt wat is goedgekeurd door alle 
samenwerkende partijen. Wellicht hadden aanvankelijk de verwachtingen van met name 
de woningcorporatie hier nog meer naar voren moeten komen.

13. In hoeverre wordt er gedurende het ontwikkelingsproces resultaten tussen partijen 
gecommuniceerd en wordt, indien complicaties optreden, gezamenlijk gezocht naar een 
passende oplossing? (Wanneer dit niet van toepassing is, in hoeverre acht u dit voordelig 
voor het verloop van het proces?)
Dit gebeurd door tussentijdse afspraken, echter ben ik van mening dat deze afspraken te 
laat op gang zijn gekomen. Het is belangrijk om minstens 1x in de 4 maanden eens om 
tafel te zitten om te kijken hoe de zaken ervoor staan en evt. ook om verwachtingen bij te 
stellen of aan te scherpen.

14. In hoeverre is dit gebeurt in het ontwikkelingsproces van de OH3?
Nu voldoende, maar wat ik al aangaf, dit is vrij laat op gang gekomen.

15. In hoeverre is er behoefte aan een bespreking op voorhand van mogelijke complicaties 
die kunnen optreden waar in een vroeg stadium onderling een passende oplossing voor 
kan worden gezocht?
 Lijkt me goed, ik denk ook dat we kunnen leren van complicaties binnen andere 
broedplaatsen en deze op voorhand inzichtelijk hebben.

16. Welke knelpunten zijn van dusdanige structurele aard dat zij in meerdere 
broedplaatsontwikkelingsprojecten zijn opgetreden? 
o.a. uitlopende planning / opening horeca / leegstand

17. Welke knelpunten zijn gedurende het proces van de OH3 opgetreden?
uitlopende planning / leegstand

18. Als u het verloop van het broedplaatsontwikkelingsproces in het algemeen met een cijfer 
van 1 tot 10 mocht beoordelen, welke cijfers zou u dan toekennen? (Gelieve uw 
antwoord te motiveren).
6, erg brede vraag, maar zoals ik al eerder zei denk ik dat we in een pioniersfase zitten 
waar nog veel verbeterd/geprofessionaliseerd kan worden.

19. Als u het verloop van het ontwikkelingsproces van de OH3 met een cijfer van 1 tot 10 
mocht beoordelen, welke cijfers zou u dan toekennen? (Gelieve uw antwoord te 
motiveren).
6, erg brede vraag, maar zoals ik al eerder zei denk ik dat we in een pioniersfase zitten 
waar nog veel verbeterd/geprofessionaliseerd kan worden.

20. De ontwikkeling van een broedplaats van initiatief tot oplevering en eindafrekening neemt 
procesmatig relatief veel tijd in beslag. Welk aspect of aspecten leveren naar uw mening 
(onnodig) veel tijd in beslag en wat zou u het liefst anders willen zien? 
voornamelijk procedures zoals subsidieverstrekking voor sociaal-culturele projecten/ 
aanvraag vergunningenhoreca etc.
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BIJLAGE 4: Vragenlijst De Alliantie

Rolverdeling:
1.	   Wat	  was	  de	  rol	  van	  De	  Alliantie	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  en	  wat	  hield	  

deze	  rol	  concreet	  in?
2.	   In	  hoeverre	  wijkt	  de	  rol	  van	  De	  Alliantie	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  af	  van	  

de	  rol	  die	  De	  Alliantie	  doorgaans	  speelt	  in	  een	  broedplaatsontwikkelingsproces?

Bureau	  Broedplaatsen	  beoogt	  een	  regierol	  te	  vervullen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  
broedplaatsen.	  Kenmerkend	  voor	  de	  regierol	  is	  de	  leidende	  en	  regisserende	  rol	  in	  het	  proces	  
waarbij	  de	  regisseur	  de	  voortgang	  structureert,	  de	  voortgang	  bewaakt	  en	  toezicht	  behoudt	  op	  
het	  werk	  van	  de	  andere	  betrokken	  partijen.	  Daarnaast	  zorgt	  de	  regisseur	  voor	  bevordering	  
van	  de	  onderlinge	  samenwerking.

3.	   In	  hoeverre	  voldoet	  volgens	  u	  de	  rol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  doorgaans	  vervult	  in	  
een	  broedplaatsontwikkelingsproces	  aan	  bovenstaande	  omschrijving?

4.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  algemeen	  uitdraagt	  mocht	  
beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  Bureau	  
Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)

5.	   Hoe	  heeft	  u	  de	  regierol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  ervaren	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  
van	  de	  OH3?

6.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  
mocht	  beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  
Bureau	  Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)

Procesverloop:
7.	   In	  hoeverre	  ervaart	  u	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  broedplaatsen	  goed	  gestructureerd	  

of	  juist	  ad	  hoc?	  
8.	   Hoe	  heeft	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  ervaren?
9.	   Volgens	  Bureau	  Broedplaatsen	  verloopt	  het	  proces	  vrij	  informeel	  en	  wordt	  er	  relatief	  

weinig	  formeel	  op	  papier	  gezet.	  In	  hoeverre	  ervaart	  u	  dit	  als	  nadelig?	  
10.	  In	  hoeverre	  zijn	  gemaakte	  afspraken	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  op	  papier	  

gezet	  en	  wat	  betekende	  dit	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  proces?
11.	  In	  hoeverre	  wordt	  er	  in	  de	  beginfase	  een	  programmatische	  fasering	  opgesteld	  waarbij	  

de	  bijdragen	  van	  elke	  betrokken	  partij	  formeel	  (op	  papier)	  wordt	  afgestemd?	  
(Wanneer	  dit	  niet	  van	  toepassing	  is,	  in	  hoeverre	  acht	  u	  dit	  voordelig	  voor	  het	  verloop	  
van	  het	  proces?)

12.	  	  In	  hoeverre	  is	  dit	  ook	  gedaan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  OH3?
13.	  In	  hoeverre	  wordt	  er	  gedurende	  het	  ontwikkelingsproces	  resultaten	  tussen	  partijen	  

gecommuniceerd	  en	  wordt,	  indien	  complicaties	  optreden,	  gezamenlijk	  gezocht	  naar	  
een	  passende	  oplossing?	  (Wanneer	  dit	  niet	  van	  toepassing	  is,	  in	  hoeverre	  acht	  u	  dit	  
voordelig	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  proces?)

14.	  In	  hoeverre	  is	  dit	  gebeurt	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3?
15.	  In	  hoeverre	  is	  er	  behoefte	  aan	  een	  bespreking	  op	  voorhand	  van	  mogelijke	  complicaties	  

die	  kunnen	  optreden	  waar	  in	  een	  vroeg	  stadium	  onderling	  een	  passende	  oplossing	  
voor	  kan	  worden	  gezocht?

16.	  	  Welke	  knelpunten	  zijn	  van	  dusdanige	  structurele	  aard	  dat	  zij	  in	  meerdere	  
broedplaatsontwikkelingsprojecten	  zijn	  opgetreden?

17.	  Welke	  knelpunten	  zijn	  gedurende	  het	  proces	  van	  de	  OH3	  opgetreden?
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18.	  Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  broedplaatsontwikkelingsproces	  in	  het	  algemeen	  met	  een	  
cijfer	  van	  1	  tot	  10	  mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  
antwoord	  te	  motiveren).

19.	  Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10	  
mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  
motiveren).

20.	  De	  ontwikkeling	  van	  een	  broedplaats	  van	  initiatief	  tot	  oplevering	  en	  eindafrekening	  
neemt	  procesmatig	  relatief	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  Welk	  aspect	  of	  aspecten	  leveren	  naar	  uw	  
mening	  (onnodig)	  veel	  tijd	  in	  beslag	  en	  wat	  zou	  u	  het	  liefst	  anders	  willen	  zien?
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BIJLAGE 5: Vragenlijst Stadsdeel Nieuw West

Rolverdeling:

1.	   Wat	  was	  de	  rol	  van	  Stadsdeel	  Slotervaart	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  en	  
wat	  hield	  deze	  rol	  concreet	  in?	  Stadsdeel	  Slotervaart	  had	  slechts	  een	  ondersteunende	  
rol	  (en	  enthousiasmerende,	  stimulerende	  rol),	  heeft	  geen	  geschikte	  panden	  in	  
eigendom,	  heeft	  geen	  beslissingsbevoegdheid,	  heeft	  niet	  of	  slechts	  zeer	  beperkt	  de	  
mogelijkheid	  om	  in	  de	  Qinanciële	  sfeer	  bij	  te	  dragen.	  Gemeentelijk	  Bureau	  
Broedplaatsen	  (hierna	  Bureau	  Broedplaatsen)	  verzoekt	  regelmatig	  stadsdelen	  en	  
corporaties	  of	  zij	  geschikte	  panden	  weten	  voor	  de	  vestiging	  van	  een	  broedplaats.	  In	  de	  
Staalmanpleinbuurt	  stond	  (staat)	  kantoorruimte	  leeg	  en	  daarover	  heeft	  Stadsdeel	  
Slotervaart	  zich	  wel	  afgevraagd	  hoe	  deze	  ruimtes	  zinvol	  gevuld	  konden	  worden,	  
bijvoorbeeld	  als	  een	  maatschappelijke	  voorziening.	  Op	  enig	  moment	  heeft	  de	  Alliantie	  
(woningcorporatie)	  zelf	  de	  stap	  gezet	  om	  met	  Bureau	  Broedplaatsen	  te	  overleggen	  of	  
Ottho	  Heldringstraat	  3	  een	  geschikte	  lokkatie	  zou	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  vestiging	  van	  
een	  broedplaats.	  De	  uitwerking	  is	  toen	  verlopen	  via	  fanU	  (Amir	  van	  Rooijen,	  Vera	  de	  
Jong,	  020-‐4895820)	  en	  het	  stadsdeel	  heeft	  aan	  de	  realisatie	  bijgedragen	  door	  voor	  
fanU	  het	  vergunningentraject	  te	  begeleiden,	  daar	  waar	  wettelijk	  mogelijk	  te	  bekorten,	  
door	  met	  fanU	  te	  brainstormen	  over	  het	  programma,	  zoals	  over	  de	  vestiging	  van	  een	  
kofQiecorner,	  door	  het	  proberen	  te	  werven	  voor	  een	  concierge	  in	  de	  
Staalmanpleinbuurt	  zelf,	  en	  in	  die	  processen	  ook	  intermediair	  te	  zijn.	  De	  uiteindelijke	  
vulling	  van	  het	  gebouw	  met	  creatieve	  ondernemingen	  is	  geregeld	  door	  fanU.	  In	  de	  	  
aanloop	  heeft	  het	  stadsdeel	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  communicatie	  en	  het	  
initiatief	  Studio	  OH3	  opgenomen	  in	  de	  diverse	  uitingen	  van	  het	  stadsdeel	  en	  de	  
portefeuillehouders,	  zowel	  Stedelijke	  Vernieuwing	  als	  conomische	  Zaken,	  hebben	  waar	  
gewenst	  actye	  de	  presence	  gegeven.	  Naar	  mijn	  mening	  gaan	  de	  credits	  voor	  Studio	  OH3	  
naar	  de	  Alliantie,	  fanU	  en	  de	  creatieve	  ondernemers	  .	  De	  rol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  
blijft	  buiten	  mijn	  waarneming.	  (Dit	  is	  mijn	  mening,	  van	  Henk	  Hospers,	  gebiedsmanager	  
Stedelijke	  Vernieuwing	  voor	  Staalmanpleinbuurt).	  

2.	   In	  hoeverre	  wijkt	  de	  rol	  van	  Stadsdeel	  Slotervaart	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  
OH3	  af	  van	  de	  rol	  die	  Stadsdeel	  Slotervaart	  doorgaans	  speelt	  in	  een	  
broedplaatsontwikkelingsproces?	  Naar	  mij	  bekend	  is,	  wijkt	  die	  niet	  af.	  	  Het	  Stadsdeel	  
doet	  veel	  in	  de	  ondersteuning,	  enthousiasmering,	  stimulering,	  maar	  heeft	  geen	  
beslissingsbevoegdheid,	  heeft	  geen	  besluitvormende	  taak,	  voorziet	  niet	  in	  Qinanciering.	  

Bureau	  Broedplaatsen	  beoogt	  een	  regierol	  te	  vervullen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  
broedplaatsen.	  Kenmerkend	  voor	  de	  regierol	  is	  de	  leidende	  en	  regisserende	  rol	  in	  het	  proces	  
waarbij	  de	  regisseur	  de	  voortgang	  structureert,	  de	  voortgang	  bewaakt	  en	  toezicht	  behoudt	  op	  
het	  werk	  van	  de	  andere	  betrokken	  partijen.	  Daarnaast	  zorgt	  de	  regisseur	  voor	  bevordering	  
van	  de	  onderlinge	  samenwerking.

3.	   In	  hoeverre	  voldoet	  volgens	  u	  de	  rol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  doorgaans	  vervult	  in	  
een	  broedplaatsontwikkelingsproces	  aan	  bovenstaande	  omschrijving?	  Het	  proces	  
tussen	  Bureau	  Broedplaatsen	  en	  bijvoorbeeld	  de	  Alliantie,	  fanU	  of	  de	  creatieve	  
ondernemers	  voltrekt	  zich	  buiten	  mijn	  gezichtsveld.	  Wel	  heb	  ik	  de	  Manifestatie	  
Broedplaatsen	  2008	  bijgewoond,	  georganiseerd	  door	  Bureau	  Broedplaatsen	  en	  
gehouden	  in	  Studio	  OH3	  (21	  november	  2008).	  Bureau	  Broedplaatsen	  betoonde	  zich	  
met	  deze	  ruim	  bezochte	  manifestatie	  een	  ferm	  en	  warm	  pleiter/voorvechter	  van	  
creatieve	  industrie	  essentieel	  voor	  een	  groeiende	  economie	  in	  Amsterdam.	  De	  
aanwezigheid	  van	  de	  wethouders	  Maarten	  van	  Poelgeest	  en	  	  Caroline	  Gehrels	  op	  deze	  
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manifestatie	  en	  hun	  bijdrage	  aan	  het	  programma,	  is	  mijns	  inziens	  een	  duidelijk	  
voorbeeld	  dat	  Bureau	  Broedplaatsen	  het	  belang	  van	  creatieve	  industrie	  goed	  op	  de	  
agenda	  heeft	  weten	  te	  krijgen.	  

4.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  algemeen	  uitdraagt	  mocht	  
beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  Bureau	  
Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)	  Gelet	  op	  de	  
Manifestatie,	  gehouden	  onder	  hun	  regie	  en	  met	  hun	  bijdrage	  in	  de	  presentatie,	  geeft	  ik	  
Bureau	  Broedplaatsen	  een	  8.	  	  Maar	  over	  hun	  algemene	  regierol	  kan	  ik	  mij	  niet	  
uitspreken,	  omdat	  die	  rol	  zich	  buiten	  mijn	  gezichtsveld	  bevindt.

5.	   Hoe	  heeft	  u	  de	  regierol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  ervaren	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  
van	  de	  OH3?	  Eigenlijk	  heb	  ik	  hierop	  al	  geantwoord,	  in	  mijn	  reactie	  op	  vraag	  1.	  
Daarnaast	  kan	  ik	  niet	  goed	  overzien	  wat	  de	  rol	  van	  Bureau	  Broedplaatsen	  is	  geweest,	  
noch	  hoe	  ze	  die	  rol	  hebben	  uitgevoerd.	  Wel	  vind	  ik	  dat	  de	  regie,	  of	  coördinatie	  
belangrijk	  is	  en	  dat	  het	  mijn	  mening	  is	  dat	  de	  betrokken	  partijen	  de	  Alliantie,	  fanU,	  het	  
stadsdeel	  en	  de	  creatieve	  ondernemers	  een	  coördinatior	  goed	  hadden	  kunnen	  
gebruiken	  in	  de	  opstart,	  startfase	  en	  vulling	  van	  Studio	  OH3.	  Het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  
fanU	  deze	  rol	  had	  moeten	  oppakken,	  maar	  dat	  lijkt	  mij	  dan	  enigszins	  te	  conQlicteren	  
met	  hun	  rol	  als	  verhuurder/beheerder.	  Het	  zou	  ook	  kunnen	  zijn	  dat	  het	  stadsdeel	  deze	  
coördinerende	  rol	  toekwam,	  maar	  dan	  is	  dat	  nooit	  zo	  door	  de	  andere	  partijen	  
uitgesproken	  en	  bovendien	  ontbreekt	  dan	  een	  zeker	  mandaat	  bij	  het	  stadsdeel.

6.	   Als	  u	  de	  regierol	  die	  Bureau	  Broedplaatsen	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  
mocht	  beoordelen	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10,	  met	  welk	  cijfer	  zou	  u	  de	  regierol	  van	  
Bureau	  Broedplaatsen	  dan	  beoordelen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  motiveren)	  Gegeven	  
het	  feit	  dat	  de	  regierol	  helaas	  buiten	  mijn	  waarneming	  is	  gebleven,	  kan	  ik	  geen	  cijfer	  
geven.	  Als	  ik	  sec	  de	  regie	  beoordeel,	  is	  mijn	  cijer	  een	  6,	  waarbij	  ik	  in	  het	  midden	  laataan	  
wie	  dit	  cijfer	  vervolgens	  toekomt.	  

Procesverloop:

7.	   In	  hoeverre	  ervaart	  u	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  broedplaatsen	  goed	  gestructureerd	  
of	  juist	  ad	  hoc?	  De	  Manifestatie	  Broedplaatsen	  2008	  liet	  zien	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  
broedplaatsen	  met	  visie,	  structuur,	  vasthoudendheid	  en	  voortvarendheid	  wordt	  
beetgepakt,	  waarbij	  Bureau	  Broedplaatsen	  en	  de	  corporaties	  hun	  rollen	  vervullen.	  Ik	  
denk	  wel	  te	  merken	  dat	  na	  het	  besluit	  tot	  starten	  van	  een	  broedplaats	  voor	  een	  aantal	  
jaren	  in	  een	  pand,	  de	  werkelijke	  uitvoering	  ervan	  meer	  andacht	  zou	  mogen	  krijgen.	  Ik	  
vergelijk	  het	  zelf	  wel	  eens	  met	  het	  Amsterdams	  Fonds	  voor	  de	  Kunst	  dat,	  op	  basis	  van	  
een	  voordracht	  met	  verzoek	  tot	  bijdrage,	  een	  besluit	  neemt,	  maar	  zich	  daarbij	  teveel	  
laat	  leiden	  door	  de	  creative,	  artistieke,	  kunstzinnige,	  kunstbepalende	  kant,	  dan	  dat	  de	  
Qinanciële,	  juridische	  en	  maatschappelijke	  haalbaarheid	  goed	  door	  het	  fonds	  
doorwrocht	  is.,	  en	  daarover	  door	  het	  fonds	  geadviseerd	  wordt.

8.	   Hoe	  heeft	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  ervaren?	  Als	  ‘makend’	  
en	  energiegevend,	  soms	  zelfs	  onstuimig/haastig,	  dan	  weer	  als	  ‘taai’,	  schuchter	  en	  
onduidelijk	  verloop,	  dat	  energievragend	  is.	  Ik	  miste	  structuur.	  	  Niettemin	  heb	  ik	  veel	  
waardering	  voor	  diegenen	  die	  begonnen	  zijn	  met	  de	  uitvoeting.
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9.	   Volgens	  Bureau	  Broedplaatsen	  verloopt	  het	  proces	  vrij	  informeel	  en	  wordt	  er	  relatief	  
weinig	  formeel	  op	  papier	  gezet.	  In	  hoeverre	  ervaart	  u	  dit	  als	  nadelig?	  Ik	  vind	  dat	  
nadelig,	  waarbij	  ik	  niet	  pleit	  voor	  uitgebreide	  verslagen	  en	  een	  zeer	  getrapt	  
besluitvormingsproces.	  Ik	  ervaar	  altijd	  dat	  het	  goed	  is	  om	  zaken	  formeel	  en	  informeel	  
te	  bespreken.	  Formele	  besprekingen	  en	  formele	  schriftelijke	  verslaglegging	  is	  nodig	  om	  
de	  voortgang	  te	  volgen,	  te	  monitoren	  en	  besluitvorming	  te	  organiseren.	  Informele	  
kontakten	  zijn	  vaak	  veel	  leuker,	  waarin	  je	  iets	  dat	  onmogelijk	  leek,	  op	  een	  andere	  
manie	  kunt	  aankaarten	  en	  soms	  ‘via	  via’	  een	  oplossing	  aangereikt	  weet	  te	  krijgen.	  Het	  
formele	  verslag	  moet	  wel	  kort	  en	  bondig	  zijn	  en	  vooral	  ook	  volstrekt	  duidelijk.	  

10.	  In	  hoeverre	  zijn	  gemaakte	  afspraken	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  op	  papier	  
gezet	  en	  wat	  betekende	  dit	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  proces?	  Ik	  zou	  weinig	  afspraken	  
kunnen	  noemen	  tussen	  Studio	  OH3	  en	  het	  Stadsdeel,	  die	  op	  papier	  zijn	  gezet,	  anders	  
dan	  meldingen	  van	  fanU	  dat	  er	  iets	  verkeerd	  zou	  gaan,	  waarop	  reactie	  verlangd	  werd	  
en	  dat	  dan	  vervolgens	  door	  het	  Stadsdeel	  wel	  of	  niet	  gebeurd	  is.

11.	  In	  hoeverre	  wordt	  er	  in	  de	  beginfase	  een	  programmatische	  fasering	  opgesteld	  waarbij	  
de	  bijdragen	  van	  elke	  betrokken	  partij	  formeel	  (op	  papier)	  wordt	  afgestemd?	  
(Wanneer	  dit	  niet	  van	  toepassing	  is,	  in	  hoeverre	  acht	  u	  dit	  voordelig	  voor	  het	  verloop	  
van	  het	  proces?)	  Ik	  vind	  het	  opstellen	  van	  een	  programmatische	  fasering	  met	  
benoeming	  van	  de	  bijdragen	  van	  de	  betrokken	  partijen	  een	  zeer	  goede	  start	  van	  het	  
ontwikkelingsproces,	  mits	  het	  creatieve,	  scheppende	  proces,	  of	  het	  aanpassingen	  doen	  
door	  voortschrijdend	  inzicht,	  niet	  hierdoor	  bemoeilijkt	  wordt.	  Ik	  heb	  dit	  wel	  gemist,	  
maar	  het	  kan	  buiten	  mijn	  waarneming	  zijn	  gebleven.

12.	  	  In	  hoeverre	  is	  dit	  ook	  gedaan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  OH3?	  Zie	  mijn	  reactie	  op	  
vraag	  11	  (het	  is	  buiten	  mijn	  waarneming	  gebleven).

13.	  In	  hoeverre	  wordt	  er	  gedurende	  het	  ontwikkelingsproces	  resultaten	  tussen	  partijen	  
gecommuniceerd	  en	  wordt,	  indien	  complicaties	  optreden,	  gezamenlijk	  gezocht	  naar	  
een	  passende	  oplossing?	  (Wanneer	  dit	  niet	  van	  toepassing	  is,	  in	  hoeverre	  acht	  u	  dit	  
voordelig	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  proces?)	  Het	  verloop	  van	  het	  proces,	  de	  voortgang	  
en	  de	  resultaten	  moeten	  regelmatig	  ‘over	  en	  weer’	  gecommuniceerd	  worden,	  wil	  je	  
iedereen	  in	  de	  ontwkkeling	  kunnen	  meenemen	  en	  voortdurend	  en	  gemakkelijk	  
aandacht	  kunnen	  vragen	  voor	  hobbels	  en	  problemen,	  waarna	  vooral	  gezamenlijk	  de	  
oplossing	  gevierd	  moet	  worden.	  .Dit	  is	  onvoldende	  gebeurd,	  hoezeer	  het	  wel	  ad	  hoc	  is	  
georganiseerd.

14.	  In	  hoeverre	  is	  dit	  gebeurt	  in	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3?	  Onvoldoende,	  niet	  
gestructureerd,	  wel	  ad	  hoc,	  maar	  er	  had	  meer	  in	  kunnen	  zitten.	  Helaas	  is	  het	  budget	  dat	  
het	  Stadsdeel	  voor	  communicatie	  heeft,	  beperkt,	  waardoor	  op	  te	  beperkte	  schaal	  de	  
buurt	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  kan	  worden	  van	  al	  het	  moois	  dat	  gebeurt,	  van	  alle	  kansen	  
die	  er	  zijn.	  

15.	  In	  hoeverre	  is	  er	  behoefte	  aan	  een	  bespreking	  op	  voorhand	  van	  mogelijke	  complicaties	  
die	  kunnen	  optreden	  waar	  in	  een	  vroeg	  stadium	  onderling	  een	  passende	  oplossing	  
voor	  kan	  worden	  gezocht?	  Ik	  pleit	  voor	  een	  projectplan	  met	  visie,	  doel	  en	  kansen,	  met	  
programma	  van	  eisen	  en	  met	  aQbreukrisico’s.	  Dit	  is	  gezamenlijk	  te	  onderschrijven,	  
maar	  laten	  we	  niet	  op	  voorhand	  alle	  mogelijk	  op	  te	  doemen	  problemen	  in	  kaart	  
brengen	  en	  bespreken,	  labelen	  en	  van	  oplossingen	  voorzien,	  want	  dat	  vertraagt	  de	  
voortgang.	  
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16.	  Welke	  knelpunten	  zijn	  van	  dusdanige	  structurele	  aard	  dat	  zij	  in	  meerdere	  
broedplaatsontwikkelingsprojecten	  zijn	  opgetreden?	  Ongetwijfeld	  de	  Qinanciering,

17.	  Welke	  knelpunten	  zijn	  gedurende	  het	  proces	  van	  de	  OH3	  opgetreden?	  Financiering,	  
zowel	  voor	  de	  exploitatie,	  als	  het	  beheer	  als	  voor	  de	  communicatie	  naar	  buiten	  (zoals	  
voor	  de	  ‘inbedding	  van	  Studio	  OH3	  in	  de	  buurt’).

18.	  Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  broedplaatsontwikkelingsproces	  in	  het	  algemeen	  met	  een	  
cijfer	  van	  1	  tot	  10	  mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  
antwoord	  te	  motiveren).	  Tot	  mijn	  spijt	  kan	  ik	  geen	  oordeel	  geven	  over	  een	  algemeen	  
verloop,	  anders	  dan	  ik	  heb	  opgemerkt	  ingeval	  van	  de	  Manifestatie	  Broedplaatsen	  2008.	  

19.	  Als	  u	  het	  verloop	  van	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  OH3	  met	  een	  cijfer	  van	  1	  tot	  10	  
mocht	  beoordelen,	  welke	  cijfers	  zou	  u	  dan	  toekennen?	  (Gelieve	  uw	  antwoord	  te	  
motiveren).	  Het	  ontwikkelingsproces	  van	  Studio	  OH3	  geef	  ik	  een	  7,	  maar	  dat	  is	  meer	  
gevoed	  door	  hetgeen	  gepresteerd	  is	  en	  nu	  gerealiseerd	  is,	  dan	  door	  de	  wijze	  waarop	  
dat	  is	  gebeurd.	  Maar	  misschien	  is	  het	  met	  broedplaatsen	  wel	  niet	  anders	  mogelijk,	  

20.	  De	  ontwikkeling	  van	  een	  broedplaats	  van	  initiatief	  tot	  oplevering	  en	  eindafrekening	  
neemt	  procesmatig	  relatief	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  Welk	  aspect	  of	  aspecten	  leveren	  naar	  uw	  
mening	  (onnodig)	  veel	  tijd	  in	  beslag	  en	  wat	  zou	  u	  het	  liefst	  anders	  willen	  zien?	  Gegeven	  
het	  feit	  dat	  –volgens	  mij-‐	  Qinanciën	  een	  knelpunt	  is,	  het	  dus	  ook	  onduidelijk	  is	  welke	  
partij	  geacht	  wordt	  voor	  welk	  bedrag	  bij	  te	  dragen,	  of	  in	  geval	  het	  zich	  voor	  doet	  aan	  te	  
spreken	  is,	  zullen	  Qinanciële	  kwesties	  altijd	  veel	  tijd	  vragen	  in	  de	  exacte,	  feitelijke	  
beschrijving,	  de	  oplossing	  en	  deQinitive	  beheersing.	  Een	  projectplan	  met	  visie,	  doel	  en	  
kansen,	  met	  programma	  van	  eisen	  en	  met	  aQbreukrisico’s,	  tot	  stand	  gekomen	  in	  een	  
brainstorm,	  en	  gezamenlijk	  anvaard,	  met	  daarbij	  een	  Qinanciële	  paragraaf,	  zou	  mijns	  
inziens	  een	  goede	  aanpak	  zijn.	  Bureau	  Broedplaatsen	  moet	  in	  dit	  proces	  de	  leverancier	  
van	  deskundigheid,	  ervaringen,	  vergelijkend	  materiaal	  en	  oplossingen	  zijn.

Mocht	  u	  nog	  over	  overige	  relevante	  informatie	  in	  het	  kader	  van	  bovengenoemd	  onderwerp	  
beschikken,	  dan	  verzoek	  ik	  u	  deze	  hieronder	  te	  vermelden.

Dit	  onderzoek	  betreft	  het	  proces	  van	  ontwikkeling	  van	  broedplaatsen	  en	  de	  knelpunten	  die	  
zich	  hierbij	  voordoen.
Je	  kunt	  de	  het	  ontwikkelingsproces	  sec	  bezien,	  maar	  ook	  in	  relatie	  tot	  de	  exploitatie	  van	  de	  
gehele	  broedplaats	  en	  het	  succes	  van	  de	  broedplaats,	  in	  de	  buurt,	  in	  de	  wijk/stadsdeel,	  lokaal-‐
stedelijk	  of	  zelfs	  regionaal.	  Exploitatie	  en	  succes	  vereisen	  dat	  hiervoor	  al	  in	  de	  ontwikkeling	  
voorwaarden	  worden	  gesteld,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  goede	  mix	  van	  creatieve	  ondernemingen	  
in	  de	  te	  realiseren	  broedplaats,	  net	  als	  enige	  vorm	  van	  artistieke	  horeca	  of	  een	  bij	  de	  
broedplaats	  en	  de	  buurt	  passende	  kofQie-‐	  en	  theecorner,	  inbedding	  in	  de	  buurt,	  het	  weten	  van	  
en	  kunnen	  aanhaken	  bij	  subsidieregelingen,	  het	  uitdragen	  van	  de	  broedplaats	  bij	  bestaande	  
commerciële	  ondernemingen	  in	  de	  buurt,	  enz.	  De	  kennis	  en	  feiten	  die	  hiervoor	  nodig	  zijn,	  kan	  
verkregen	  worden	  uit	  de	  reeds	  eerder	  opgezette	  en	  geëxploiteerde	  broedplaatsen	  en	  huidige	  
broedplaatsen.	  Wellicht	  bestaat	  er	  al	  een	  onderzoek	  naar	  de	  succesfactoren	  van	  
broedplaatsen,	  in	  de	  brede	  zin	  van	  het	  woord.
Het	  ontwikkelingsproces	  zal	  hierbij	  zeer	  gebaat	  zijn.
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