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Faust
De theorieën van Karl Marx, en meer nog van zijn
compaan Friedrich Engels, gingen er vanuit dat
in een geïndustrialiseerde maatschappij vanzelf
een proletariaat ontstaat dat in opstand komt
tegen het kapitalisme. Een soort Robin Hood dus,
stelen van de rijken en geven aan de armen. Wat
dat betreft is de trouvaille van De Telegraaf, ‘Marx’
Rutte, goed gekozen getuige de commotie rond
de zorgpremie.
We zullen helaas nooit weten of dankzij de
geschriften van Marx en Engels de theorieën niet
zijn uitgekomen, integendeel. Het communisme
heeft zich in alle hevigheid juist voorgedaan in
agrarische landen zoals Rusland, China, NoordKorea en Cuba.

Wellicht dat de commotie die ook binnen de VVD
zelf is ontstaan over het wangedrocht dat
regeerakkoord wordt genoemd, ervoor zal zorgen
dat er het nodige aan wordt bijgeslepen. De
uitspraken van de verschillende VVD’ers vergroten helaas alleen maar het wantrouwen en de
onrust. Rutte voorop, met adjudant Henk Kamp
aan zijn zijde, noemen het regeerakkoord een
evenwichtig akkoord waarin de pijn evenwichtig
is verdeeld.
Andere partijgenoten zoals prominenten Wiegel
en Linschoten weten zeker dat de maatregel rond
de zorgpremie wordt aangepast. En zelfs de
kersverse fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt
dat de scherpe kantjes er af moeten. Dit schept
natuurlijk weinig vertrouwen in de toekomst bij
de burgers. Wie moeten ze geloven?

Voor de bouw is dit uitermate slecht nieuws. Het
kan bijna niet anders dan dat consumenten die er
langzamerhand over begonnen te denken een
huis te kopen, nu weer op hun handen gaan
zitten totdat duidelijk is wat de zorgpremie voor
effecten gaat hebben.
Het allerergste is echter de houding van Rutte.
Die heeft nu voor de tweede keer op rij laten zien
dat hij zo regeergeil is dat hij bereid is zijn ziel
aan de duivel te verkopen. De opmerkingen dat
hij op Marx lijkt en meer nivelleert dan Den Uyl,
slaan dan ook nergens op. Hij is Faust die een
pact met de duivel heeft gesloten om enige jaren
te genieten van bovenmenselijke krachten. Dat
schept geen vertrouwen.
Ferry Heijbrock

Uitdagingen voor de woningmarkt
Niet wachten tot de markt
weer in beweging komt,
maar nu de kans grijpen
om de sector en onszelf op
te pakken en opnieuw uit
te vinden. Dat stellen drie
bestuursleden van het netwerk Directeuren Stedelijke
Ontwikkeling.
De woningproductie in Nederland
is grotendeels tot stilstand gekomen. Huizen worden niet meer gekocht en nauwelijks nog gebouwd.
Opgespoten bouwlocaties blijven
braak liggen en tasten het aanzien
van de stad aan. Verhuizen is voor
veel mensen geen haalbare optie
meer. Noodzakelijke ruimtelijke
investeringen in kwetsbare wijken
worden stopgezet. Er worden hier
en daar nog wel wat bouwplannen
gerealiseerd, maar die zijn vooral
het resultaat van afspraken die
ruim voor de crisis zijn gemaakt.
Dat is nadruppelen, ook dat stopt
de komende tijd.
De visie ontbreekt op dit moment
om echt verder te kunnen. De onduidelijkheid en onzekerheid werken verlammend. De sector heeft
geen eenduidig antwoord. Er lijkt
een gebrek aan inzicht en durf. Bij
de overheid, bij ontwikkelaars, bij
bouwers, beleggers en financiers.
‘Zwijgen’ lijkt het adagium, ‘temporiseren’ de oplossing.

Blijkbaar zijn wij als Directeuren
Stedelijke Ontwikkeling, of breder
als gemeentelijke overheid, ook
zelf te veel onderdeel van het
probleem (geweest) om te komen
met een oplossing. Wij kunnen een
voorbeeld nemen aan de brancheorganisaties van huurders,
verhuurders, huizenbezitters en
makelaars. Deze partijen hebben
in mei van dit jaar hun gezamenlijke plan gepresenteerd voor de
hervorming van de woningmarkt.
Dit plan is neergelegd in het woonakkoord, met de titel ‘Wonen 4.0’.
Partijen die altijd verschillende
(en schijnbaar onoverbrugbare)
opvattingen hebben gehad over
de toekomst van de woningmarkt,
zijn het met elkaar eens geworden.

“

Visie ontbreekt
op dit moment om
verder te kunnen

Niet met een bloedeloos compromis, maar met een duidelijke en
heldere koers.
Dit akkoord is een essentiële eerste
stap naar een gezonde en toekomstvaste woningmarkt. Dit akkoord geeft duidelijkheid en rust
en dat is op dit moment cruciaal.
Zonder duidelijkheid en rust geen

vertrouwen en zonder vertrouwen
geen begin van een oplossing.
Politieke meningsverschillen, ideologische haarkloverij, of opkomen
voor sectorbelangen, dat kunnen
we ons op dit moment niet permitteren. Deze tijd vraagt om inzicht
en lef. Uitstel, nietsdoen of halve
maatregelen leiden alleen maar tot
een onnodige verdere verdieping
en verlenging van de woningcrisis.
Natuurlijk is het niet zo dat de
vastgoedcrisis voorbij is als het
woonakkoord zou zijn opgenomen
in het nieuwe regeerakkoord. De
kortetermijnproblemen worden
er niet mee opgelost en ook met
een woonakkoord moeten er nog
miljarden worden afgeboekt op
woningen en woningbouwlocaties.
En dan hebben we het nog niet
eens over financiële problemen
binnen het commercieel vastgoed.
Er komt dus nog een heleboel
pijn aan. Voor beleggers, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars
en woningeigenaren. Die pijn is
noodzakelijk en onontkoombaar.
Pas wanneer de overwaarde uit het
systeem is, ontstaat er weer ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen.
Als gemeenten moeten we niet
wachten tot de markt weer in
beweging komt. We moeten nu de
kans grijpen om de sector en onszelf op te pakken en opnieuw uit te
vinden. Laten we niet de werkwijze
van de afgelopen vijftig jaar als
uitgangspunt nemen, maar de ko-
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Jong en flexibel?
Onze jongbesturenmiddag was
ook dit jaar weer een geslaagd
event. Met jongeren uit onze eigen
achterban en van onze opdrachtgevers werden nieuwe, gezamenlijke
activiteiten bedacht. Onder het
genot van een biertje hoor je
daarna ook nog eens de beste tips
om een directeur geld afhandig te
maken. Maar je hoort ook de
minder leuke verhalen.
De verhalen over de tijdelijke
contracten en de onzekerheid die
daarmee gepaard gaan. Dit terwijl
de sector naar de buitenwereld
blijft scanderen dat de vraag vanuit
de arbeidsmarkt enorm is en blijft.
Zelf heb ik daar net zo hard aan
meegedaan. Maar misschien
moeten we richting de buitenwereld maar eens ‘herfstje’ gaan
spelen. Want zulk mooi weer is het
momenteel niet. De ingenieursbranche kiest er momenteel

collectief voor om de jongeren die
worden aangenomen een tijdelijk
contract te geven. Een beetje
flexibiliteit is gewenst, nu de
omzet en de marges onder druk
staan. Toch zijn tijdelijke contracten een bar slechte keuze voor
zowel de branche als de jongeren.
Bij kortlopende tijdelijke contracten heeft immers zowel de werkgever als de werknemer weinig baat
bij het investeren in de juiste
competenties.
De werkgever zal het überhaupt
niet promoten, want het zou wel
eens weggegooid geld kunnen zijn.
De werknemer kiest bij voorkeur
voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden, want die kan hij
inzetten bij het vinden van een
volgende baan. Terwijl de branche
juist gebaat is bij het ontwikkelen
van specifieke vaardigheden,
gerelateerd aan technische kennis.
De diepte in. Dat is de motor achter
innovatie binnen onze kennisge-

dreven branche. De oudere
ingenieurs zijn ondertussen
honkvast. Volgens Yacht is minder
dan 1 procent actief op zoek en 58
procent zoekt alleen latent naar
ander werk. Met als resultaat dat de
ingenieursbureaus collectief ouder
en dus duurder aan het worden
zijn.
De oplossing voor deze impasse:
langdurige tijdelijke contracten
van vier tot tien jaar. Met dergelijke
contracten is er wel de prikkel om
te investeren in menselijk kapitaal,
terwijl tegelijkertijd de mobiliteit
op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd. In plaats van roepen om
meer jongeren zou de branche eens
moeten roepen naar de overheid
om deze contracten mogelijk te
maken. Maar die schreeuw heb ik
de oudere ingenieurs nog niet
horen slaken.
Joost Hulsbos
Voorzitter jongNLingenieurs

mende vijftig jaar als perspectief
waarbij we met inzicht opereren.
Buiten de kaders denken. Wij zien
vier kansrijke denklijnen waar de
laatste jaren mee geëxperimenteerd wordt. Denklijnen die nadrukkelijk nog verder uitgewerkt
moeten worden, maar die wel een
perspectief schetsen en die ook
goed aansluiten bij het woonakkoord. De strategische agenda van
de stedelijke ontwikkeling bestaat
wat ons betreft uit de volgende
uitdagingen:
1. Van stad maken naar stad zijn

2. Van sloop en nieuwbouw naar
herbestemmen en beheren
3. Duurzaamheid als kans
4. Gezond omgaan met krimp.
André Huykman, Sandra Koster
en Gijsbert van Herk
Bestuursleden van het netwerk
Directeuren Stedelijke Ontwikkeling
Dit is het eerste deel van een drieluik.
Deel 2 verschijnt volgende week. In dit
deel staat het ontwikkelingsproces –
dat oog heeft voor tijdelijke veranderingen – van de stad centraal.

COLUMN / VAN DE LOO
Co-creatie
‘Een kwestie van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen.’
Dat lijkt heel gemakkelijk. De
praktijk is weerbarstiger.
Inmiddels zijn er goede én slechte
ervaringen. Het valt niet mee als
je ketenpartner je vertelt, dat hij
liever met de ene persoon werkt
dan met de andere. Managers
hebben de neiging om dan ook
‘die andere’ te gaan verdedigen.
“Want dat is toch echt ook een
goede vakman.” En daar wringt
precies de schoen.
In samenwerkingsrelaties gaat
het daar niet langer over. Dat
vakmanschap staat; anders begin
je er zelfs niet aan. Je gedragen als
een expert werkt niet langer. Je
zult jezelf mee moeten brengen
in co-creatie. En sommige zelven
spreken nu eenmaal meer aan
dan andere. Lastig als je in
het eigen bedrijf niet
gewend bent aan te
spreken op gedrag. In de
bouwwaardeketen
kwam je immers weg met
performance. Dat resultaat
komt in een nieuw daglicht
te staan. En daar worstelt
iedereen zo’n beetje mee.
Ook de opdrachtgever. Want
co-creatie vraagt ook een
verandering van zijn kant.
Wat te denken van ‘in
co-creatie lukt het om 15
procent goedkoper te zijn’.
Wie past dan de prijs aan? Of
nog steeds een ‘aanbieding’
maken als je ook samen de
kostprijs vast kan stellen. Het
hemd is nader dan de rok.
Het zijn maar kleine dingen,

die heel gemakkelijk te veranderen zijn. Waarom het dan niet
gebeurt? We zijn het aan het
leren; en dat gaat met vallen en
opstaan.
De eerste jaren oefenen met
co-creatie bleek dit vooral een
zaak van ‘de werkvloer’ te zijn. Nu
de eerste ervaringen en feedback
van partners staan, wordt stilaan
duidelijk dat je ook als leiders in
beweging moet komen. De
werkvloer botst immers op
elkaars ‘culturen’. Wat goed is in
de ene organisatie, is dat beslist
niet in de andere. En als je niet
soepel weet te bewegen in
beide werelden, kun je
niet co-creëren. Dat wordt
lastig. ‘Verander ze maar’,
gaat niet langer op. Hoe
ga je om met de eigen
bedrijfscultuur? Je
hebt hem immers zelf
(mede) gecreëerd?
Hiërarchie is best
lekker. Voel je je
verantwoordelijk als
top voor wat je zelf
hebt neergezet? Ben je
een voorbeeld van het
oude? Of beweeg je al
in het nieuwe?
Angela van de Loo
Directeur/eigenaar
Targetpoint
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Penny wise
Wijlen Jo Cals heeft heel wat op zijn geweten. De
invoering van de Mammoetwet, ook wel
gekarakteriseerd als de onderwijsvernieling,
heeft ervoor gezorgd dat sinds 1968 de toen
opgroeiende jeugd de kunst van het rekenen
ontbeert. Het klinkt dan leuk dat Rutte II veel
veertigers in de gelederen heeft, de harde
werkelijkheid leert anders. Ze kunnen niet
rekenen en dat heeft behoorlijk wat ongewenste
consequenties.
Neem bijvoorbeeld de halsstarrige houding over
de begroting van de Europese Unie. De Europese
Commissie, gesteund door het Parlement, wil een
groei van 7 procent. Die is domweg nodig
vanwege eerdere verplichting aan dezelfde

landen die steigeren bij de gedachte meer te
moeten betalen.
Op zich is die houding begrijpelijk. In tijden van
bezuinigingen, door Rutte II vertaald naar
lastenverzwaringen, wil je natuurlijk niet meer
aan de Europese Unie betalen. Nader beschouwd
is het echter een kwestie van penny wise, pound
foolish. Op een fractie van de totale begroting van
bijna 130 miljard na voor apparaatskosten, gaat
het geld terug naar de landen in de vorm van
subsidies en cofinanciering van projecten, veelal
in de bouw.
In Nederland natuurlijk niet. Het meeste van het
geld dat ons land weer terugkrijgt, gaat naar de
landbouw. Alleen wat regionale gelden gaan in de
bouw zitten. Belangrijker is echter nog dat waar
Rutte I al bezig was de economie tot stilstand te

brengen met de bezuinigingen, Rutte II dat in
versterkte mate doet. Een investeringsagenda
ontbreekt ook ten enenmale.
Het is dan goed om een instituut als de Europese
Unie te hebben die evenals een aantal provincies
en gemeenten tenminste wel oog hebben voor de
noodzaak te investeren. Zonder dat gaat de crisis
nooit voorbij.
Een lichtpuntje levert het kabinetsgestuntel van
Rutte wel op: dit kabinet is geen lang leven
beschoren. De vraag is dan echter wat er daarna
komt. De VVD wordt natuurlijk gedecimeerd,
maar waar gaan al die stemmers dan heen? De
kans is groot dat we van de regen in de hoosbui
komen, met dank aan Jo Cals.
Ferry Heijbrock

Kleinschalige ontwikkeling op maat
De strategische agenda van
de stedelijke ontwikkeling
bestaat volgens drie bestuursleden van het netwerk
Directeuren Stedelijke Ontwikkeling uit vier uitdagingen. In het tweede deel van
dit drieluik aandacht voor
kleinschalige ontwikkelingen
en initiatieven, van sloop
naar nieuwbouw en duurzaamheid als kans.
De stedelijke ontwikkeling in
Nederland heeft zich de afgelopen
vijftig jaar gekenmerkt door een
sterk programmatische en planmatige aanpak. Dit geldt voor zowel de
nieuwe steden, de uitbreiding van
steden en dorpen, als ook voor de
stedelijke vernieuwing. Tegenover
deze blauwdrukplanologie moet
een meer organisch, continu proces
komen. Geen plannen van achter
een bureau, geen eindbeelden, maar
een proces dat meeademt met het
tempo van de veranderingen in de
stad. Een ontwikkelingsproces dat
nadrukkelijk oog heeft voor
tijdelijke oplossingen. Dat niet
werkt vanuit een standaard, maar
vanuit een op maat gesneden
profiel, vanuit lokale kracht en
kenmerken. Een ontwikkeling die
meer werkt vanuit improvisatie,
minder regels oplegt en bouwt op
een zorgvuldige samenwerking. Een
verzameling aan kleinschalige
ontwikkelingen en initiatieven.
Minder eenheidworst en een

sterkere koppeling tussen de
ruimtelijke en sociaal-economische
vraagstukken. Met minder regels,
meer ruimte, maar ook scherpere
keuzes.
Deze verschuiving is op veel plekken
al zichtbaar. Vaak noodgedwongen
kiezen ontwikkelaars en corporaties
voor een meer gefaseerde en
situationelere aanpak van de
sloop-nieuwbouw. In kleinere
brokken die passen bij het tempo
dat de markt aankan en waar nog
tot zo laat mogelijk de definitieve
beslissing voor wie en hoe wordt
gebouwd kan worden ingevuld.
Maar ook met meer flexibiliteit na
oplevering. Ruimte voor wensen is
hier het sleutelwoord.

“

Minder regels,
meer ruimte, maar
ook scherpere keuzes
Uitbreiden, sloop en nieuwbouw,
dat waren de afgelopen decennia de
drie centrale begrippen binnen de
stedelijke ontwikkeling in Nederland. Een wijze van werken die
gebaseerd is op groei; groei van de
bevolking, van de welvaart, van de
ambities. Maar ook een werkwijze
die paste bij de tijdgeest. Een
tijdgeest die pleitte voor sloop en
nieuwbouw, ook al was de bouwkundige noodzaak hiervoor lang
niet altijd aanwezig.

Met name bij corporaties is een
duidelijke verschuiving zichtbaar
naar een strategie die meer is
gericht op behoud. Op (sociaal)
beheer en doorexploiteren. Ook
wordt er nadrukkelijker naar de
markt gekeken en wordt getracht
met bestaand vastgoed nieuwe
doelgroepen te binden.

Zorgvuldigheid
Deze werkwijze heeft ook veel meer
oog voor de cultuur en het karakter
van de stad. Zorgvuldigheid in
plaats van grootse gebaren.
Kernwoorden zijn hier: de menselijke maat en cultuurhistorie. Deze
trend is ook steeds duidelijker
gekoppeld aan de herwaardering
van de naoorlogse bouwkunst.
Energie en duurzaamheid dragen in
steeds grotere mate bij aan de
betaalbaarheid en het waardebehoud van woningen en bedrijfspanden en daarmee aan de kwaliteit
van steden. Ruimtelijke investeringen in energiebesparing en
-opwekking in de bestaande
woningvoorraad kennen bovendien
een relatief hoog rendement in
relatie tot de woonlasten en de
waardeontwikkeling van woningen.
Ruimtelijke investeringen in
duurzaamheid zijn alleen daarom al
een belangrijke en onmisbaar
element in de stedelijke ontwikkeling van de toekomst. Een investering voor nu en voor de toekomstige
generaties.
Energieneutraal bouwen is haalbaar; bestaande gebouwen zo
renoveren dat ze energieneutraal
zijn of worden is een grote uitda-
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Corporaties steunen
straks de staat
Van een onzer verslaggevers
“Tot voor kort ontvingen woningcorporaties staatssteun, straks
geven zij steun aan de staat.” Dat
schrijven hoogleraren Peter
Boelhouwer en Hugo Priemus op 6
november 2012 in Het Financieele
Dagblad in een opiniestuk over het
regeerakkoord van de VVD en de
PvdA.
Het regeerakkoord laat het tekort
aan huurwoningen sterk oplopen,
stellen Boelhouwer en Priemus. De
vraag naar huurwoningen stijgt,
door afnemend leenvermogen van
huishoudens en toenemende
flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd wordt het investerend
vermogen van woningcorporaties

“ernstig aangetast”.
“De huren gaan omhoog in een
tempo hoger dan inflatie. Die extra
inkomsten worden echter grotendeels door het Rijk afgeroomd. Dat
komt bovenop de al aangekondigde
verhuurdersheffing en de ‘Vestiaheffing’ onder alle corporaties.
Gevolg: de nieuwbouw van huurwoningen zal verder dalen.” En dus
zullen woningcorporaties niet aan
de stijgende vraag op de huurmarkt
kunnen voldoen.
Ook de betaalbaarheid van het
wonen staat op het spel, doordat
huurverhogingen afhankelijk
worden van het inkomen van
huishoudens. Boelhouwer en
Priemus: “De effecten van de extra
huurverhogingen worden door de
huurtoeslag voor lage-inkomensgroepen slechts gedeeltelijk

gecompenseerd.” Boelhouwer en
Priemus pleiten voor huurverhogingen die niet aan het inkomen
gekoppeld zijn.
Bovendien krijgen corporaties
daarmee een heel andere rol, stellen
de hoogleraren. “Corporaties
krijgen nu de functie als belastingkantoor dat inkomensafhankelijke
bedragen namens het Rijk int. Tot
voor kort ontvingen woningcorporaties staatssteun, straks geven zij
steun aan de staat.”
Het woningmarktakkoord Wonen
4.0 gaat uit van een start van de
hervorming in 2015. “Tot die tijd
zouden woning- en bouwmarkt
moeten worden ontzien en selectief
gestimuleerd. Daarvan is in het
regeerakkoord niets terug te
vinden”, aldus Boelhouwer en
Priemus.

ging. In Wonen 4.0 wordt opgeroepen om niet-vrijblijvende afspraken
te maken over de kwaliteit van
woningen, de energiezuinigheid en
de verduurzaming van de energieproductie.
De stad kan haar eigen energieleverancier worden. Maar een leefbare,
duurzame stad vraagt naast
investeringen in de gebouwde
omgeving ook om investeringen in
groen en water. Niemand wil een

energieneutrale woning als die staat
in een stad die alleen in stenen heeft
geïnvesteerd.
André Huykman, Sandra Koster
en Gijsbert van Herk
Bestuursleden van het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling
Dit het tweede deel van een drieluik.
Deel 1 is terug te lezen op www.
cobouw.nl

COLUMN / BUIJNSTERS
Das Wahre ist das Ganze
Met “Das Wahre ist das Ganze” gaf
filosoof Georg Wilhelm Friedrich
Hegel in 1805 al aan dat alleen een
integrale benadering de waarheid
brengt. Ook in de wereld van
projectmanagement is integraliteit bon ton. Integraal projectmanagement wordt met name in de
publieke sector al toegepast.
Projecten zijn daar vaak meer dan
enkel het bouwen van technische
hoogstandjes. Omgevingsmanagement, technisch management, contractmanagement en
projectbeheersing – inclusief
risicomanagement – krijgen
integraal de aandacht. Zou het
niet mooi zijn als deze integrale
benadering ook een niveau verder
wordt doorgetrokken? Zodat de
projectbeheersing ook integraal
wordt opgepakt en tijd, geld,
kwaliteit, informatie, organisatie
en risico met elkaar worden
verbonden? Pas dan weten we hoe
het er écht voor staat met onze
projecten. Voor de belastingbetaler, de verantwoordelijke(n) en de
financier.
Als ik naar de praktijk kijk, wordt
de eerste stap naar integrale
projectbeheersing in Nederland in
minder dan 25 porcent van onze
projecten toegepast. Het alleen
nog maar verbinden van tijd en
geld in projectrapportages om een
objectiever beeld van een project
te krijgen, is blijkbaar vaak nog
een brug te ver. In 2000 gaf een
onderzoek van Ibbs & Kwak al aan
dat projectresultaten beter en
voorspelbaarder worden als
projectbeheersing verder geïntegreerd wordt. Het geeft ons eerder
signalen wanneer scope, tijd en/of
geld afwijken van onze planning.
Hierdoor kunnen we constructie-

vere gesprekken voeren met
opdrachtgevers en opdrachtnemers en het project en de perceptie
daarover beter managen. Klinkt als
de ideale wereld voor elke projectmanager, toch?
Maar waarom doen we dan nog
onvoldoende aan integrale
projectbeheersing als het ons
zoveel helderheid oplevert? Is het
de onbekendheid met integrale
projectbeheersing nu wat
onbemind maakt? Of is er iets
anders aan de hand? Om daar
inzicht in te krijgen voert Balance
samen met de Universiteit Twente
een onderzoek uit naar de
volwassenheid van integrale
projectbeheersing in onder meer
de bouw- en infrasector in
Nederland. Het onderzoek geeft
zicht op de juiste uitgangspunten
bij integrale projectbeheersing en
welke Nederlandse organisaties
het al zo doen en welke niet. We
gaan ontdekken wat goed gaat en
hoe het eventueel beter kan. Ik
ben van mening dat als we inzicht
hebben in waar we staan als
sector, we ook vooruit kunnen.
Dan werkt straks ook de overige 75
procent van alle Nederlandse
projectorganisaties volgens het
motto van Georg Wilhelm
Friedrich Hegel.
Marco Buijnsters
Business consultant project control
bij Balance – Advies, Projecten, Interim. Organisator van de EVM Europe
conferentie. Deze conferentie werkt
samen met de Universiteit Twente
en brengt op 28 en 29 november in
Enschede de ontwikkelingen op het
gebied van integraal projectmanagement uit wetenschap en praktijk
samen.
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De afbraak
Even leek het erop alsof de sloopbranche nog blij
kon worden van Rutte II. Zo’n afbraak als de
nieuwe jongens en meisjes in vak K, de koosnaam
voor de bewindsliedenzetels in de Tweede Kamer,
in korte tijd hebben weten te bewerkstelligen,
heeft zelfs Wim Beelen nog nooit gepresteerd. Dat
zegt toch wat.
Niet alleen is het kabinet erin geslaagd het
consumentenvertrouwen af te koelen tot vrijwel
nul graden Kelvin, ook meent Rutte het zich te
kunnen permitteren grapjes te maken zoals het
vaker uitspreken van het woord bouw als dat de
sector helpt. Wat een dedain over een sector die
zo uitermate belangrijk is voor de economische
groei, of in dit geval juist krimp.

Het kabinet zou zich toch eens achter de oren
moeten krabben na de jongste cijfers van het
Centraal Planbureau. Met een krimp van 1,1
procent in het derde kwartaal is ons land het
slechtste jongetje in de EU-klas. En Rutte maar
juichen dat hij erin slaagt het overheidstekort
naar 3 procent te krijgen.
Als het zo doorgaat, moeten er wederom miljarden extra worden bezuinigd, want door een
lagere groei dalen de inkomsten van de overheid
met miljarden. Daarbij komt dat het overheidstekort wordt uitgedrukt in een percentage van het
bruto nationaal product. Dat daalt, dus stijgt het
relatieve tekort nog eens extra.
Kennelijk zijn wijze raden van economen van
onder meer OESO en Internationaal Monetair
Fonds aan dovemansoren gericht. Die zijn er

inmiddels achter dat je door bezuinigen een
economie nog verder kapot kan maken. En dat is
precies wat dit kabinet aan het doen is.
Zelfs al zou Rutte erin slagen om het geschonden
vertrouwen te herstellen, dan nog zal dat weinig
helpen. Dan is iedereen inmiddels zo arm
genivelleerd dat consumenten nog steeds niets
uitgeven. Als dan ook nog eens de kassen van
corporaties verder worden geplunderd, blijft er
voor de bouw weinig hoop over.
Voor de sloopsector misschien nog wel. Als
niemand meer een woning kan betalen, is er snel
sprake van een woningoverschot. Om verkrotting
tegen te gaan, moet er straks heel veel gesloopt
worden.
Ferry Heijbrock

Focus verleggen naar bestaande stad
Tot 2015 zal de woningbehoefte in grote delen van
Nederland nog stijgen. Drie
bestuursleden van het netwerk Stedelijke Ontwikkeling verwachten dat daarna
de vraag afneemt en dat in
grote gebieden krimp zal
ontstaan.
Er zal naar verwachting minder
behoefte zijn aan eengezinswoningen en de vraag naar appartementen zal toenemen. De krimp treft
straks grote delen van Nederland,
met uitzondering van het noorden
en midden van de randstad. Er zijn
maar drie regio’s in Nederland
waar de woningbehoefte blijft
groeien: Amsterdam, Leiden en
Utrecht. Op andere plekken zijn
vooral kwalitatieve ingrepen
nodig. Ingrepen die moeten zorgen
dat het woningaanbod blijft
aansluiten aan de veranderende
behoefte van een sterk vergrijzende samenleving. Ingrepen die
moeten blijven zorgen voor
aantrekkelijke woon- en ontmoetingsplekken, voor een concurrerend economisch milieu.

Zorgen
Die opgave is nog lang niet overal
doorgedrongen. De krimp baart
ons zorgen: niet de trend op zich,

maar wel de manier waarop er mee
wordt omgegaan. Veel gemeenten
baseren hun groeibehoefte nog
steeds op te optimistische prognoses. Ondanks signalen en waarschuwingen. Wij pleiten voor een
nog grotere terughoudend in de
ontwikkeling van uitbreidingsgebieden. Een terughoudendheid in
de ontwikkeling van nieuwe
woon- en werkgebieden, ook als de
economie weer aantrekt. De focus
moet verlegd worden naar de
bestaande stad. Door krimp niet
alleen als bedreiging te zien
ontstaan er nieuwe kansen. Zo is
een gemeente als Haarlem niet
alleen een aantrekkelijke woongemeente, maar het is ook een stad
die jaren van krimp achter zich
heeft. Het kan dus. Investeren in
kwaliteit is hier het sleutelbegrip.
De huidige verschuivingen en
trendbreuken zijn hoopvol, maar
de echte omslag moet nog plaatsvinden. Gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en bouwers
zullen hun strategie nog echt
moeten wijzigen. Er moet weer een
perspectief worden geschetst. De
uitvoering van het woonakkoord,
wonen 4.0, is hier een cruciale
maar ook hele hoopvolle eerste
stap in.
Er moeten de komende tijd nog
belangrijke stappen worden gezet
en antwoorden gevonden. Het
moet niet blijven bij mooie

vergezichten. Er moeten ook
nieuwe verdienmodellen worden
uitgewerkt. De samenwerking
tussen partners moet worden
vormgegeven. Een intensiever
samenwerking tussen overheden,
ontwikkelaars, corporaties en
particuliere woningbezitters. Met
een veel kleinere maar ook meer
uitnodigende rol voor de overheid.
Daar willen wij over in gesprek
gaan.

Forse opgave
Het succesvol realiseren van de
Strategische agenda van stedelijke
ontwikkeling kan ons land veel
opleveren, maar is tegelijkertijd
een forse opgave. Een opgave waar
we nu meer dan ooit gezamenlijk
– markt, overheid en maatschappelijk middenveld – voor aan de lat
staan. De kunst om veranderingen
te bewerkstelligen ligt voor ons
steeds meer in het volgen van waar
de gezamenlijke energie van onze
partners en onszelf zit. Vanuit die
energie ontstaat samenwerking en
van daaruit uiteindelijk ook
vertrouwen om samen mooie
dingen te realiseren. Hiervoor
moet het paradigma dat de
overheid van alles bepaalt en regelt
omver. Maar deze is niet zomaar
verdwenen en tegelijkertijd zit
iedereen op iedereen te wachten.
Hoe gaan we deze impasse doorbreken?

Cobouw@sdu.nl
Leven lang leren
Voor technici en monteurs in de
installatietechniek wordt ‘een
leven lang leren’ het motto,
benadrukken zowel Isso als Otib.
Iedereen moet voortdurend zijn
kennis bijspijkeren, maar of dat
gaat lukken is de vraag.
Otib werkt met Uneto-VNI en Isso
aan aantrekkelijke vormen van
elektronisch lesmateriaal. Zodat
cursisten op het bedrijf of thuis
achter de computer zich kunnen
verrijken. ‘Een leven lang leren’ is
het motto. Maar is dit wel voor
iedereen weggelegd?
Monteurs hebben immers voor dit
vak gekozen omdat ze graag met
hun handen werken. Er zijn niet
veel signalen die erop duiden dat
die ommezwaai naar een leven
lang leren gaat lukken.
Zelf volgde ik tussen 2007 en 2011
vier jaar lang aan een roc de

w-opleidingen ‘Aankomend
projecttechnicus gebouwinstallaties’ en P-Mit. Met drie personen
vormden we het kopgroepje met
de beste cijfers. Niet omdat we
zulke studiebollen waren, maar
omdat we gewoon thuis ook eens
een boek opensloegen of opgaven
maakten. Medecursisten deden
dat niet of nauwelijks en bij
tentamens regende het dan ook
onvoldoendes, die door het roc
soms eenvoudigweg werden
opgehoogd.
Na drie jaar wisten sommigen nog
niet hoe de warmte-inhoud met
een eenvoudige formule moest
worden berekend. Mijn stelling is
dan ook dat de meeste medewerkers van installatiebedrijven
nauwelijks zijn te motiveren om in
eigen tijd kennis bij te spijkeren.
Helemaal onbegrijpelijk is het ook
niet, want je maakt al lange dagen
en ’s avonds zit je bijvoorbeeld
middenin perikelen met kleine

kinderen. Nog een voorbeeld:
Onlangs sprak ik met een ervaren
loodgieter/monteur. Hij had nog
nooit gehoord van een houtgestookte cv-ketel, of energiezuinige
circulatiepomp met een vermogen
van slechts 5W. Hij wist überhaupt
niet hoeveel vermogen een pompje
neemt. Geen wonder dat installateurs nog massaal energieverslindende pompen in vloerverwarmingsverdelers drukken.
Richard Mooi
Binnenkort verschijnt er in Installatie
XL en in vakblad Installatie Journaal
een uitgebreid artikel van Richard
Mooi over ontwikkelingen waar de
installateur mee te maken krijgt.

Wij kijken graag eerst naar onszelf
en delen ons beeld van de rolverschuiving die ons als gemeenten
noodzakelijk lijkt. De rollen
normeren, controleren en investeren worden wat ons betreft steeds
minder belangrijk en opportuun
voor ons. Wij zetten graag steeds
meer in op het vervullen van de
volgende rollen bij het realiseren
van de Strategische agenda in
stedelijke ontwikkeling:
• inspireren: creëren van energie
bij partners en klanten om samen
een toekomstperspectief te
ontwikkelen
• verbinden: samenbrengen van
ontwikkelende partijen en het
bieden van overzicht

• presteren: simpelweg doen wat je
als gemeente moet doen en
waarmaken van de verwachtingen
die je wekt
Het netwerk DSO gaat graag in
gesprek over het samen en
succesvol moderniseren van de
stedelijke ontwikkeling want het
moderniseren van de stedelijke
ontwikkeling is hard nodig.
André Huykman, Sandra Koster
en Gijsbert van Herk
Bestuursleden van het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling
Dit is het laatste deel van een drieluik.
De eerste twee delen zijn terug te
lezen op www.cobouw.nl.

COLUMN / VAN DE LOO
Verbinding, het nieuwe toverwoord
Overal zie je ze opduiken.
Adviesbureaus, coaches,
gemeenten en bedrijven
hebben het er steeds vaker over.
Wat is verbinding precies?
Een wezenlijke menselijke
behoefte, zou Maslow
zeggen. Ellie van der
Elst schreef er een goed
boek over: ‘De kracht van
verbinding’. Door verbinding bewust op te pakken
kun je ‘wat werkt voor mij’
transformeren naar ‘wat
werkt voor het geheel’.
Goede verbindingen
leveren veel kracht en
efficiency op.
Dat geeft te denken als je
mensen ziet en hoort vallen
over de uitgangspunten van
het regeerakkoord. Zonder
wrijving geen glans, en
zonder weerstand geen
verandering. Het valt niet
mee. Jammer, dat niemand
meer iets in zijn eentje kan
bereiken. Alles ontstaat door
interactie. Als die interactie niet
goed is, leidt dit tot veel verspilling van tijd en energie. En
plezier, voegt een collega van mij
meteen toe. Zou dat dan de sleutel
zijn?
Verbinding werkt immers beter
als je elkaar leuk vindt, nietwaar?
En het is leuker als je elkaar
serieus neemt. Gelijkwaardigheid,
heet dat natuurlijk als je wat
ouder bent. Een goede start om

verbinding te creëren. Hoe?
Oprecht geïnteresseerd zijn
in de ander wil nog wel eens
helpen. Nieuwsgierigheid
en openheid lijken toch
niet zo moeilijk.
Hoe zit dat dan als je bij
een opdrachtgever aan
tafel zit? Dan word je
meestal geacht met
voorbeelden of referenties aan te tonen dat je
een geschikte kandidaat
bent; voor een functie of
voor een werk. Daar zit
weinig verbinding in.
Dom eigenlijk, als je als
opdrachtgever wel
geïnteresseerd bent in een
goed eindresultaat. Gebrek
aan verbinding (of interesse
in de ander) resulteert al snel
in contractering. Niemand
krijgt er energie van; een
contract kun je niet aanspreken en toch liggen onze bureaus
er vol mee. Je leert er ook niets
van, noch word je er een beter
mens van. Hoe dom kunnen we
zijn met elkaar? En hoelang
willen we er nog mee doorgaan?
Wie staat er stil bij het feit, dat er
altijd een keuze is om je wel of
niet te verbinden? En wie creëert
een omgeving waarin dit ook
kan?
Angela van de Loo
Directeur/eigenaar Targetpoint
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