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1 Van massa maken naar 
maatwerk leveren

Organisch ontwikkelen
In Almere Oosterwold neemt de Rijksoverheid deel in een samen-

werkingsverband dat op termijn moet leiden tot de bouw van 15.000 

nieuwe woningen. De manier waarop dat gebeurt is volkomen nieuw. 

Waar de overheid in traditionele zin tot op het niveau van de individuele 

kavel bepaalt hoe die gebruikt dient te worden en onder welke voor-

waarden, maakt zij nu ruimte voor initiatiefnemers om dat zelf te be-

palen. Er zijn niet eens kavels aangewezen. Dat mogen initiatiefnemers 

helemaal zelf bepalen. De overheid zorgt al evenmin voor de ontsluiting 

en het bouwrijp maken. Ook dat doen initiatiefnemers zelf die als ge-

volg daarvan de grond tegen een veel lagere prijs kunnen verwerven. 

Voor de overheid dalen zo de financiële risico’s van voorinvesteringen. 

Of die 15.000 woningen er ooit zullen komen en wanneer ze er dan 

zullen zijn, is niet precies te voorspellen. Al is de verwachting dat het 

een aantal decennia gaat duren. En dat is precies de bedoeling, omdat 

dit afhankelijk en daarmee uitdrukking is van de wensen van initiatief-

nemers die iets willen in het gebied.

De ontwikkelstrategie is erop gericht het karakter van het landelijke, 

nu nog volledig agrarisch gebruikte gebied te behouden en te combine-

ren met woningbouw. De idee van het organisch ontwikkelen is dat niet 

de overheid, maar initiatiefnemers bepalen hoe het gebied er uit komt 

te zien. Deze wijze van ontwikkelen is in 2012 de resultante van poli-

tieke wenselijkheid (minder overheidsinvesteringen, minder regel-

geving, meer aandacht voor de eindgebruiker en minder risico’s voor 

de overheid) en de maatschappelijke situatie (crises, veranderend  

consumentengedrag en de verschuiving van massa naar maatwerk).  

De ontwikkelstrategie vormt een invulling van het voornemen om met 

de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (rvps) meer bij te dragen aan de 

realisatie van maatschappelijke naast financiële doelstellingen. Of be-

ter gezegd, om Rijksvastgoed in te zetten voor de realisatie van beleids-

doelstellingen. 
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Inmiddels zijn er meer dan 100 huishoudens thuis in Oosterwold. 

Naar verwachting worden er in 2018 nog eens 150 initiatieven genomen. 

Maar dat is niet het punt. Het punt is dat de overheid ruimte heeft ge-

maakt, ruimte door procedures anders te interpreteren, ruimte door 

niet zichzelf, maar de eindgebruiker centraal te stellen, ruimte door 

niet (alleen) naar financieel maar ook naar maatschappelijk rendement 

te kijken. De overheid ondersteunt en faciliteert initiatiefnemers die 

iets willen en dat plaatst de overheid in een andere rol waar het gaat 

om gebiedsontwikkeling.

1.1  Ruimte maken en ruimte nemen
Het Rijksvastgoed speelt een belangrijke rol in de realisatie van beleids-

doelstellingen. En niet alleen beleidsdoelstellingen van het Rijk, maar ook 

beleidsdoelstellingen van medeoverheden. Dat laat niet alleen de gebieds-

ontwikkeling in Oosterwold zien. Tussen Katwijk en Wassenaar wordt het 

voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg herontwikkeld tot woonlocatie 

met een werkpark van 20 hectaren. Het woongebied wordt in samenhang 

ontwikkeld met het naastgelegen groengebied waar vooral recreatieve 

functies vorm krijgen. In Zaanstad wordt een defensieterrein met een 

oude munitiefabriek omgevormd tot levendige hotspot voor creatieve 

maakindustrie, evenementen en horeca. In het kader van de structuurvisie 

‘Wind op land’ wordt Rijksvastgoed ingezet voor duurzame energieopwek-

king. En op Goeree Overflakkee is een zoetwaterkanaal geprojecteerd met 

de bedoeling de realisatie ervan te combineren met het opwekken van 

windenergie. Gebiedsontwikkeling krijgt steeds vaker vorm door de com-

binatie van functies, zoals: wonen met recreatie of agrarische ontwikke-

ling, watervoorziening en transport met energieopwekking of cultureel 

erfgoed met leisure. In die gebiedsontwikkeling en bij het realiseren van 

beleidsdoelstellingen onder die gebiedsontwikkeling speelt Rijksvastgoed 

een belangrijke rol. 

Dat vraagt om ruimte maken en ruimte nemen. En dat klinkt toch para-

doxaal als we het hebben over vastgoed. Vastgoed is inert, onbeweeglijk, 

het is wat het is. Het vertegenwoordigt een functie en een waarde. Die 

functie is door de overheid bepaald en de waarde is gerelateerd aan de 

functie. Een defensiegebouw is precies dat, namelijk een defensiegebouw 

en een stuk landbouwgrond is nu eenmaal een stuk landbouwgrond. Het 

is bovendien steeds een enkelvoudige functie. De functie kan veranderen 

en dan verandert de waarde mee, gerelateerd aan de functie. Dat is traditi-
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oneel gezien hoofdzakelijk financiële waarde, boekwaarde gedurende de 

levensloop van het vastgoed of marktwaarde bij afstoting. Het vastgoed 

vertegenwoordigt niets, staat niet voor meer dan de functie die het heeft 

toebedacht gekregen. Functie en waarde staan in lineair verband met  

elkaar. Als de functie verandert, verandert de waarde mee. Op een voor-

spelbare wijze, want zo gaat dat immers altijd.

Voorgaande voorbeelden laten zien dat door veranderende politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen Rijksvastgoed onderdeel wordt van  

projecten met meervoudige functies. Het vastgoed zelf krijgt meervoudige 

functies. Het Rijksvastgoed had altijd al maatschappelijke waarde en bete-

kenis (voor bijvoorbeeld defensie, huisvesting van overheidsdienaren of 

als erfgoed), maar tegenwoordig zijn functies meervoudig en liggen deze 

deels ook binnen het doelstellingenbereik van medeoverheden. Daarmee 

wordt de waarde van Rijksvastgoed ook meervoudig in financiële zin. 

Rijksvastgoed heeft niet langer een financiële, maar verschillende finan-

ciële en ook maatschappelijke waardes afhankelijk van zijn functies en 

inbedding in een decentrale context, afhankelijk van wat er maatschappe-

lijke allemaal mee wordt of zal worden gedaan. En dat is ingewikkeld, om-

dat Rijksvastgoed tegelijkertijd een boekwaarde en een (geprognosticeerd 

meerjaren) rendement vertegenwoordigt. De verbinding tussen functie en 

waarde is dan niet langer enkelvoudig en lineair, maar meervoudig en 

eerder circulair. De verschillende functies en maatschappelijke waardes 

beïnvloeden ook de financiële waardes en die hebben weer gevolg voor 

wat er maatschappelijke mee gedaan kan worden, voor wat financieel 

haalbaar is.

Dat geeft ruimte nemen en ruimte maken een bijzonder karakter. In die 

zin dat er geen algemene regels of richtlijnen voor te verzinnen zijn, er 

kan niet echt massa worden gemaakt. Ieder vastgoedobject is anders en 

iedere maatschappelijke context is verschillend. Wat in het ene geval  

passende ruimte is, is in het andere geval te veel of juist te weinig. De  

financiële of juist de maatschappelijke gevolgen van keuzes kunnen in  

het ene geval beter worden opgevangen dan in het andere. Dat maakt 

ruimte nemen en ruimte maken vooral een kwestie van maatwerk. 

1.2  De Interdepartementale commissie Rijksvastgoed (icrv)
De Interdepartementale commissie Rijksvastgoed (icrv) is in het leven 

geroepen om te sturen op het vergroten van het financiële én maatschap-

pelijke rendement van Rijksvastgoed (grond, gebouwen, infrastructuur en 
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water). Aangezien er juist op deze twee vormen van rendement spanning 

staat in het licht van de spanning tussen massa en maatwerk, is de bedoe-

ling van het icrv dus ook om juist dit financiële en maatschappelijke ren-

dement ten opzichte van elkaar te wegen. Om te bepalen hoeveel ruimte 

genomen en gemaakt kan worden, om te bepalen hoe financiële en maat-

schappelijke belangen zich tot elkaar verhouden. De commissie is tevens 

gedelegeerd ambtelijk voorportaal voor de ministerraad. Het centrale in-

strument van de icrv is de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (rvps) die 

eens in de vier jaar wordt opgesteld. Deze strategie geeft sturing voor de 

wijze waarop de verschillende departement omgaan met hun vastgoed. 

Het beleidsstuk wordt aangeboden aan de ministerraad. 

In de icrv komen directeuren-generaal bijeen van de ministeries die direct 

of indirect sturen op het Rijksvastgoed. Deze ministeries sturen zelfstandig 

op delen en aspecten van de Rijksvastgoedportefeuille door middel van 

beleid, kaders en aanwijzingen. In de icrv vindt tussen de ministeries  

afstemming plaats over de sturing van het handelen met Rijksvastgoed. 

De positie van de icrv leden ten aanzien van de vastgoedsturing is ver-

schillend. Anders dan Rijkswaterstaat (aangestuurd door i&w) of Staats-

bosbeheer (op afstand verbonden met het ministerie van ezk), heeft het 

Rijkvastgoedbedrijf (rvb) veel verschillende ministeries als directe op-

drachtgever. Daarom neemt de directeur-generaal rvb als opdrachtnemer 

deel aan de vergaderingen, maar heeft geen stemrecht. 

1.3  Bijdrage van dit essay
De beweging van massa naar maatwerk, of toch tenminste dat er naast 

massa ook steeds meer ruimte nodig is voor maatwerk staat in dit essay 

centraal. We verkennen de praktijk van de veranderende gebiedsont-

wikkeling verder door te bezien wat het betekent dat in de rvps een na-

drukkelijker sturing op beleidsdoelstellingen is opgenomen. Dit heeft con-

sequenties voor hoe de icrv als interdepartementale commissie denkt en 

handelt. Het betekent een omslag in het denken van een vooral financieel-

economische logica naar een meer sociaal-maatschappelijke logica: van 

denken in waarde naar denken in waarden. Door het verkennen van deze 

beide logica’s en het tot uitdrukking brengen van de spanning ertussen, 

verkennen we hun betekenis voor icrv. Juist omdat ze voor een interde-

partementaal afstemmingsoverleg als de icrv specifieke uitdagingen met 

zich meebrengen.
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2Een nieuwe sturingsfilosofie: 
van npm naar pvm

Marktconformiteit grondvergoedingen Windpark Zeewolde
Het project Windpark Zeewolde omvat de realisatie van 92 moderne 

windturbines en de sanering van 221 bestaande windturbines. Het pro-

ject verbindt de beleidsdoelstellingen van drie bestuurslagen, die zijn 

neergelegd in de Rijksstructuurvisie Wind op Land, het regioplan wind-

energie van de provincie Flevoland en de intergemeentelijke structuur-

visie Oosterwold. Het project draagt 5% bij aan de nationale doelstel-

ling uit het Energieakkoord om in 2020 6.000 mw windenergie op land 

te realiseren. 

Ondanks tegemoetkomingen in de berekening van de grondprijs 

door de provincie en de gemeente blijkt de businesscase binnen nor-

male marktconforme normen niet sluitend te krijgen. Dat zet de uit-

voerbaarheid van de beleidsdoelstellingen onder druk waardoor bij het 

Rijk om financiële steun wordt gevraagd. Daarbij wordt gedacht aan 

het eveneens verlagen van de grondprijs van de Rijksgronden (bijna  

de helft van het nieuwe windmolenpark wordt gerealiseerd op Rijks-

gronden) of zo nodig aan een directe subsidie. 

Binnen de icrv spreken de verschillende departementen over deze 

kwestie. En afhankelijk van welk departement het betreft botsen de 

beleidsdoelstellingen steeds met andere waarden waar de overheid ten 

aanzien van Rijksvastgoed voor staat. De beleidsdoelen ‘opwekken van 

duurzame energie’ en ‘stimuleren lokaal initiatief’ botsen met bijvoor-

beeld ‘subsidiesystematiek’, ‘marktconformiteit’, ‘risicodragende parti-

cipaties door de Staat’ en ‘doelmatigheid van uitgaven’. Bovendien is er 

twijfel of het in het geheel wel een taak van de Rijksoverheid is om 

hier te hulp te schieten.

Om verder te komen in de ontstane kwestie worden mogelijke op-

lossingen geformuleerd die vervolgens allemaal op staatssteun aspec-

ten worden getoetst. Het blijkt lastig om er in de icrv samen uit te  

komen. Het blijkt uiteindelijk nodig de kwestie naar een bewinds-

personenoverleg te brengen om daar een knoop door te haken. 
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2.1  New Public Management (npm): de financieel-economische logica
De Rijksoverheid kan veel beleidsdoelstellingen die ze heeft niet alleen 

realiseren. Of het nu bijvoorbeeld gaat om duurzame energie (energie-

transitie), een circulaire economie (economische transitie) of maatschap-

pelijke zorg (sociale transitie), steeds werkt de overheid samen met mede-

overheden en andere partijen aan de vervulling ervan. De Rijksoverheid 

kan het niet alleen bepalen en al helemaal niet alleen betalen. Regelmatig 

ook nemen anderen initiatieven die nader beschouwd ook overheidsdoel-

stellingen blijken te realiseren. De overheid doet dan mee, sluit aan en 

maakt mogelijk. Het meer centraal stellen van beleidsdoelstellingen en de 

bijdrage van Rijksvastgoed aan beleidsdoelstellingen in de Rijksvastgoed-

portefeuillestrategie (rvps) brengt het vastgoed met deze realiteit in aan-

raking. Stond voorheen de enkelvoudige door de overheid bepaalde maat-

schappelijke functie centraal, nu gaat het om de inzet van Rijksvastgoed 

voor maatschappelijke transities die de overheid niet alleen kan bepalen. 

Om het de facto beschikbaar maken van Rijksvastgoed voor anderen, pas-

send bij (maar niet alleen) de overheidsdoelstellingen. Waarbij ook die 

bredere en andere doestellingen van andere partijen van invloed kunnen 

zijn op de financiële waarde die het Rijksvastgoed in een bepaalde context 

kan worden toegedicht. Deze veranderende context en inzet van Rijksvast-

goed, maakt dat Rijksvastgoed op een andere dan gebruikelijke manier 

wordt ingezet voor overheidssturing. We duiden dit als de overgang van 

het denken over overheidssturing in termen van New Public Management 

(npm) naar een denken in termen van Public Value Management (pvm). 

De opkomst van New Public Management aan het eind van de jaren ’80 en 

het begin van jaren ’90 leidt tot tal van veranderingen in de publieke sector. 

De idee hierachter is om de overheid en de publieke sector in den brede 

effectiever en efficiënter te laten opereren. Daartoe worden vele ideeën uit 

het bedrijfsmanagement geïntroduceerd in het denken over openbaar 

bestuur en publieke sector. Prestatiesturing, -indicatoren en -meting, lean 

management, smart definiëren, monitoring, benchmarking en operaties als 

‘van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording’ (vbtb) zijn uitdrukking 

van deze wijze van denken en sturen. De gedachte is immers dat door te 

sturen op effectiviteit en efficiëntie, door de introductie van principes als 

marktwerking en competitie, de samenleving door de overheid beter inge-

richt en gestuurd kan worden. Voorheen ging overheidssturing (pogingen 

van de overheid om de samenleving in te richten) nog vooral over recht-

matigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vanuit een traditioneel 

sterk legalistisch perspectief. De overheid stuurde de samenleving met 
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procedures, wetten en regels en ging ervan uit dat de ordening in de samen-

leving zich dan zou voegen naar die regels. Dat doet de overheid overigens 

ook vandaag de dag nog, maar het New Public Management heeft daar een 

nieuwe sturingsfilosofie aan toegevoegd. New Public Management voegt de 

gedachte toe dat het niet alleen goed geregeld moet zijn, maar dat er ook 

daadwerkelijk iets moet worden bereikt, dat publieke doelstellingen moe-

ten worden bereikt – dat er doeltreffendheid en doelmatigheid bestaat en 

daarop gestuurd kan worden (Rhodes, 1994 en Van der Steen et al, 2015). 

New Public Management betekent uiteindelijk ook een belangrijke impuls 

voor kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. New Public Management 

vervangt dus ook niet de aloude meer traditionele, legalistische sturings-

wijze – die ook wel Traditional Public Administration wordt genoemd –  

er is geen sprake van substitutie, maar eerder van sedimentatie. Nieuwe 

sturingsperspectieven sedimenteren aan, op, bij, naast de bestaande.

Ook in het denken over Rijksvastgoed zijn de principes van het New Public 

Management stevig verankerd. Zo is vastgelegd in de Comptabiliteitwet 

dat publiek vastgoed tegen marktwaarde moet worden verkocht of ver-

pacht. Zoals in de casus Zeewolde waar de grondvergoeding is afgeleid van 

hetgeen daarover in de sde+ regeling staat (een bedrag per mWh) en de 

facto door ‘de markt’ is bepaald. In generieke zin heeft dat vanzelfsprekend 

alles te maken met Europese regels omtrent staatsteun. En juist dit hele 

samenstel van regels rondom staatssteun en daaruit voorkomend markt-

waarde zijn uitdrukking van New Public Management. Ze maken de inzet 

van het Rijksvastgoed tot een actie in een markt, met gevolgen voor de 

concurrentieverhoudingen in die markt. De overheid mag het ‘level playing 

field’ niet verstoren, is dan al snel de gedachte. Rijksvastgoed wordt dan 

bezien vanuit een nadrukkelijk economische rationaliteit en een ‘level playing 

field’ heeft dan alleen een economische component (vergelijk cpb, 2003). 

Die economische rationaliteit is kenmerkend voor New Public Management. 

Rijksvastgoed is daarmee een economisch en zakelijk goed. Er kan winst en 

verlies op worden gemaakt en de boekwaarde, de financieel-economische 

waarde is de dominante rationale in het bepalen van de waarde van Rijks-

vastgoed – waarbij we ‘waarde’ opvatten als ‘datgene waar het Rijksvast-

goed voor staat’, dat wat het vertegenwoordigt. Dat maakt het mogelijk 

een portefeuille samen te stellen en die portefeuille vanuit financieel- 

economische principes te beheren. Vanuit dat perspectief genereert Rijks-

vastgoed jaarlijks meer dan honderd miljoen euro aan opbrengsten. 
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2.2   Public Value Management (pvm): de sociaal-maatschappelijke 
logica

Tegelijkertijd brengt dit perspectief ook knelpunten met zich mee. De boeken 

moeten immers kloppen. Dus als vastgoed wordt ingezet op een manier 

die minder opbrengsten genereert, komt vanzelf de vraag op wie dat gaat 

betalen. Het vraagt nogal wat van de onderlinge solidariteit als die veran-

derde inzet de doelen van een bepaald departement dient en een ander 

departement, dat die doelstellingen niet heeft, daaraan toch zou moeten 

meebetalen. Sturen vanuit de economische rationaliteit, vanuit principes 

van New Public Management schiet zijn doel voorbij als dit leidt tot stag-

natie van maatschappelijke ontwikkelingen. Als rendementstargets maat-

schappelijke ontwikkeling frustreren. 

Dan zien we een behoefte en ook een beweging weg van effectiviteit en 

efficiëntie, weg van rendement en target, met groeiende aandacht voor 

wat we de maatschappelijke meerwaarde zouden willen noemen. Rijksvast-

goed heeft een (potentiële) betekenis in het gebied waarin het zich bevindt, 

het kan bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling, aan betere zorg, 

onderwijs, sociale cohesie, woningbouw, recreatie en vele andere maat-

schappelijke doelen die het vastgoed kan krijgen tijdens en nadat het zijn 

(ook maatschappelijke) functie voor de overheid (heeft) vervuld. Het gaat 

hier niet alleen om de inzet van vastgoed als het wordt afgestoten, maar 

ook om betekenissen en functies die Rijksvastgoed kan hebben terwijl het 

nog dienst doet voor de overheid. Voorbeelden als Seats to Meet – waarin 

ook (lokale) overheden participeren – laten dat mooi zien. Medewerkers van 

overheden, bedrijfsleven en (semi)publieke sector werken dan samen in 

dezelfde ruimte, ze ontmoeten elkaar onverwacht en onverdacht en daar-

uit ontstaan nieuwe initiatieven. Het betekent een beweging terug naar de 

kernwaarden van het vastgoed, niet de financiële waarde staat centraal, 

maar de diversiteit aan functies die het vastgoed kan vervullen en de bete-

kenis die het daarmee kan hebben voor een gebied (Van Twist et al, 2015).

In de bestuurskunde wordt dit ook wel aangeduid met de term Public  

Value Management (pvm). Deze manier van denken over overheidssturing 

– over inrichting van de samenleving – stelt de realisatie van publieke 

waarde centraal. Het gaat om het voorop plaatsen van het maatschappelijk 

belang en de maatschappelijke betekenis van het vastgoed. Het betekent 

een verschuiving van focus op het ‘wat’ naar het ‘waartoe’, een focus op 

maatschappelijke meerwaarde realisatie, een accentverlegging van het  
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te gelde brengen van waarde naar het tot gelding brengen van waarden  

(in meervoud) (Ter Braak, 2014). De vastgoedportefeuille dient dan niet te 

worden ingericht op basis van boekwaarde, rendement en geldstromen, 

maar op basis van maatschappelijke behoeften en meervoudige functies 

en betekenissen van vastgoed: aan welke maatschappelijke doelstellingen 

kan vastgoed bijdragen? Niet de economische logica staat dan voorop, 

maar de maatschappelijke, meer sociologische logica. Niet de effectiviteit 

en efficiëntie tellen, maar de relaties en de verbinding die vastgoed kan 

brengen, de randvoorwaarden die vastgoed schept en de randvoorwaarden 

waaronder vastgoed betekenisvol wordt. En de ruimte die vastgoed biedt 

om tot ontwikkeling en innovatie te komen. Relaties, randvoorwaarde en 

ruimte zijn dan niet iets dat komt na de economische waarde of dat wordt 

gekaderd door economische waarde, ze vormen zelf het kader, staan zelf 

voorop en kaderen andere logica’s en waarden, zoals de economische of de 

politieke.

De ontwikkeling waarbij het perspectief van New Public Management 

langzaam maar zeker plaatsmaakt voor een perspectief van Public Value 

Management, tekent zich ook af waar het gaat om Rijksvastgoed. De ont-

wikkeling van Almere Oosterwold heeft een welhaast holistische benade-

ring waarbij niet zozeer de functionaliteit van het vastgoed – de grond –  

voorop staat, maar de beleving, behoefte en ervaring van de eindgebruiker. 

Het gaat niet langer alleen om de kavels, de functies en de samenhang, 

maar in bredere zin over het welzijn van de eindgebruikers, over leef-

plezier, en over een waardevol bestaan dat mogelijk wordt door de inzet 

van Rijksvastgoed.

Waar het beheer van Rijksvastgoed al snel en bijna vanzelfsprekend wordt 

aangevlogen vanuit een perspectief van wetgeving, financiële kaders en 

effectiviteit (New Public Management), is een verschuiving naar vraag-

gericht vastgoedbeheer en een focus op waardevol vastgoed steeds meer 

gewenst (Public Value Management). De centrale ambitie mag helder zijn: 

een portefeuille van Rijksvastgoed die erop is gericht een maximale maat-

schappelijke waarde en een maximaal maatschappelijk rendement te rea-

liseren. Dat is geen gemakkelijke opgave. Sterker nog, dat is ook indachtig 

de regelgeving en de huidige focus op vooral financieel rendement knap 

lastig. Daarom gaan we hier in op de vraag wat een benadering van Public 

Value Management volgens de theorie vraagt van management en in dit 

geval van de icrv.
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2.3  Van denken naar doen
De kern van Public Value Management is de focus op het ‘waartoe’, op de 

maatschappelijke meerwaarde. Publieke waarde wordt daarbij niet alleen 

door publieke organisaties gecreëerd, maar ook door private en maat-

schappelijke organisaties. Publieke waarde gaat niet om output, maar om 

‘outcome’. Dat maakt dat niet alleen de inhoud ertoe doet, maar ook het 

proces. Een positief proces met vertrouwen en betrokkenheid van andere 

belanghebbenden draagt bij aan de legitimiteit van een interdepartementale 

commissie. Het komt haar legitimiteit ten goede als zij goed in het netwerk 

zit. Bij publieke waarde gaat het niet alleen om markteconomische waarde, 

maar juist ook om sociale, politieke, culturele en ecologische dimensies 

van waarde (Alford & O’Flynn, 2009).

De theorie achter Public Value Management is aan Harvard University 

vormgegeven door Mark Moore. Zijn stelling is dat er drie cruciale benodigd-

heden zijn om publieke waarde te creëren (Moore, 1995). Ten eerste gaat 

het om het hebben van een heldere missie, een overtuigende strategische 

doelstelling over de na te streven publieke, maatschappelijke meerwaarde. Op 

dit punt heeft de icrv in de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt. 

Het lukt namelijk steeds beter om publieke waarde van vastgoed te duiden 

en te omschrijven. Ten tweede is legitimiteit, steun en draagvlak van zowel 

interne als externe stakeholders voor het handelen van de organisatie 

nodig. Moore omschrijft dit als de autoriserende omgeving. Dat is een con-

stellatie omgevingspartijen die steun verlenen aan wat er wordt gedaan. 

Dat zijn in het geval van de interdepartementale commissie niet alleen 

overheidsinterne actoren, maar juist ook externe actoren in netwerken 

waarin Rijksvastgoed een rol speelt. De icrv is in zichzelf uitdrukking van 

een autoriserende omgeving. Het bijeenbrengen van de centrale over-

heidsactoren werkt legitimiteit in de hand en zorgt voor steun aan het 

beleid. De ultieme mogelijkheid om een bewindspersonenoverleg te or-

ganiseren voor kwesties waar op ambtelijk niveau geen resolutie wordt 

bereikt, biedt hier ruggensteun. Ten derde zijn er goede operationele voor-

waarden nodig om de daadwerkelijke maatschappelijke meerwaarde te 

creëren. Daarbij gaat het om alle randvoorwaarden, middelen en personele 

capaciteit die van belang zijn voor de kwaliteit van het handelen van het 

management (de organisatiecapaciteit). Hier rijst naar ons idee wel de vraag 

of de icrv al maximaal gebruik maakt van mogelijkheden die organisatie-

capaciteit biedt. Dat gaat namelijk niet alleen om de vraag of icrv zelf  

beschikt over alle benodigde kennis en kunde, maar ook of icrv de volle 

spanwijdte van organisatiecapaciteit benut. Onder organisatiecapaciteit 
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wordt namelijk niet verstaan ‘de capaciteit van de organisatie (in casu de 

icrv)’, maar de totale organiseerbare capaciteit om publieke waarde te 

creëren binnen de nog gelegitimeerde grenzen. Zo bezien hoort daar bij-

voorbeeld ook het benutten van netwerken en het in stelling brengen van 

anderen bij. 

Deze drie onderdelen (publieke waarde, legitimerende omgeving en orga-

nisatiecapaciteit) vormen samen de ‘strategische driehoek’ van Moore, een 

managementtool van Public Value Management. Om publieke waarde te 

kunnen creëren, moeten deze drie elementen met elkaar in balans zijn. 

Naast het helder definiëren van een visie over de publieke waarde die de 

organisatie nastreeft, is dus het bouwen aan goede relaties en investeren 

in alle randvoorwaarden een cruciale taak voor het management in het 

sturingsperspectief van Public Value Management. In domeinen waar veel 

wordt samengewerkt met andere partijen, is het bouwen van relaties  

cruciaal. De icrv staat dan ook voor de uitdaging om complexe netwerken 

van overheidsorganisaties, private partijen én maatschappelijke organisa-

ties en zelfs initiatieven in wijken te managen of zich daar toch in ieder 

geval toe te verhouden via de Rijksvastgoedportefeuillestrategie. Dat gaat 

om flexibiliseren in netwerken, die in toenemende mate horizontaal zijn 

georganiseerd, door middel van dialoog, betrokkenheid en uitwisseling 

(Stoker, 2006). 

Dat klinkt in theorie allemaal vele malen eenvoudiger dan het daad-

werkelijk is, omdat het moet gebeuren in een netwerksamenleving waarin 

steeds meer verschillende en wisselende partijen betrokken zijn bij het 

realiseren gebiedsontwikkeling. En omdat daarin organisatiestructuren, 

financiële stromen, werkwijzen en verantwoordingsprocessen vaak nog 

gebaseerd zijn op het New Public Management en vooral de nadruk leggen 

op het ‘in control zijn’. In het volgende hoofdstuk verkennen we deze op-

gave vanuit de organisatiecapaciteit nader. 
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3 Innoveren met waarde(n)

Beleid-vastgoedcombinaties
De Rijksvastgoedportefeuillestrategie benoemt de doelen waarvoor 

Rijksvastgoed kan worden ingezet, zoals huisvesting, infrastructuur, 

defensie, wonen, water, cultuur, ruimte en economie. Wanneer sprake 

is van een mogelijkheid om een beleidsdoel van Rijks- en decentrale 

overheid te realiseren op een manier die ook leidt tot een optimaal 

gebruik van het vastgoed, spreken het Rijksvastgoedbedrijf en icrv  

van een beleid-vastgoedcombinatie. Zo een beleid-vastgoedcombinatie 

kan betrekking hebben op een specifieke locatie, maar ook een breder 

domein, gebied, streek of thema betreffen. Ze worden op de schaal van 

de provincies vormgegeven en zijn bijvoorbeeld op de schaal van de 

provincie Noord-Holland door het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht en 

in kaart gebracht. Vervolgens worden ze in gesprek gebracht bij mede-

overheden. In overleg met hen worden de beleid-vastgoedcombinaties 

aangepast, verwijderd of toegevoegd. 

Zo zijn er in 2016 in totaal 16 beleid-vastgoedcombinaties geïdenti-

ficeerd in het Rijksvastgoedplan Noord-Holland. We noemen een paar 

voorbeelden. De kop van Noord-Holland wordt gezien als ‘anticipeer-

regio’ voor krimp. Ten aanzien van de regio is geformuleerd dat Rijks-

vastgoed een rol kan spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

economie en werkgelegenheid. Het Rijk overweegt hier verkoop, ruil en in 

gebruik geven van Rijksvastgoed. Een ander en meer concreet voor-

beeld vinden we in Haarlem waar het Rijk bereid is om in het belang 

van stedelijke ontwikkeling een koepelgevangenis af te stoten zodat deze 

kan worden herbestemd en herontwikkeld. In het zuidelijke deel van 

de provincie overweegt het Rijk juist om vastgoed (gronden) aan te 

kopen om zo bij te dragen aan natuurontwikkeling om de economische 

hoofdstructuur (ehs) te voltooien. Als laatste noemen we hier het in 

gebruik geven van gronden in het Diemerbos ten behoeve van het op-

wekken van windenergie. Het opwekken van duurzame energie is hier de 

onderliggende beleidsdoelstelling.
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Nader beschouwd is een beleid-vastgoedcombinatie een vorm  

om in concrete gevallen te bezien hoe maatschappelijk en financieel 

rendement zich tot elkaar verhouden. En daarmee ook een poging om 

de principes van npm en pvm met elkaar te verenigen. Een beleid-vast-

goedcombinatie is een uitspraak dat het in dit concrete geval wel eens 

zou kunnen lukken om beide bij elkaar te brengen. Dat maakt ook  

direct duidelijk waarom sommige beleid-vastgoedcombinaties al  

concreet zijn en andere nog in algemene termen worden geformuleerd. 

Concretisering vraagt namelijk steevast om het bij elkaar brengen van 

maatschappelijk en financieel rendement en dat kost tijd en moet goed 

worden doordacht en besproken.

3.1   Van conflicteren naar complementeren: van uitsluiten naar  
aanvullen

De spanning tussen financieel en maatschappelijk rendement, tussen 

waarden van npm en pvm is in het werk van de icrv niet te ontkennen. 

Sterker nog, de icrv is juist opgericht om vraagstukken van botsende 

waarden te wegen en dus om iets met deze spanning te doen. En dat is 

nog niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Er zijn op hoofdlijnen twee 

manieren om naar deze spanning te kijken. Ten eerste is er de gedachte 

dat er steeds een keuze gemaakt zou moeten worden tussen de beide 

waardenclusters. In die gedachte zijn ze onverenigbaar en gaat het er 

vooral om situationeel te bepalen welk waardencluster meer nadruk krijgt. 

Beide zijn even belangrijk, maar per geval, per project, per vastgoedobject, 

wordt gekeken of financieel rendement meer nadruk verdient of dat juist 

maatschappelijk rendement centraal zou moeten staan. Als er een match 

is, als het lukt om eruit te komen, dan is sprake van een beleid-vastgoed-

combinatie. Dit situationele denken werkt onbedoeld de traditionele ver-

houdingen in de hand. Het leidt namelijk in de praktijk niet tot de afweging 

welk waardencluster meer nadruk zou moeten krijgen, maar of het al dan 

niet passend is om af te wijken van de norm. En die norm is voor Rijks-

vastgoed glashelder: marktconform, openbaar, transparant en geen ver-

kapte subsidies. Een situationele aanpak, denken over de spanning tussen 

npm en pvm als keuze, werkt in de hand dat het traditionele npm centraal 

blijft staan, dat marktwaarde en financieel rendement in programmeertaal 

de default vormen. Het is de vanzelfsprekende standaard en wie iets anders 

wil, wie bijvoorbeeld maatschappelijk rendement meer centraal wil stellen, 

introduceert een optional variant. Die moet worden uitgelegd, onderbouwd, 
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bewezen en verdedigd. Dan is eigenlijk geen sprake van een zuivere afwe-

ging tussen de beide waardenclusters npm en pvm, maar meer van invechten 

van pvm in een npm werkelijkheid. En het komt ons voor dat dit ook binnen 

icrv de dominante werkelijkheid is.

Ten tweede is er de gedachte dat beide waardenclusters toch op de een of 

andere manier met elkaar te verenigen zouden moeten zijn. Dat npm en 

pvm elkaar niet per se uitsluiten, maar elkaar ook mogelijk maken. Dat het 

maatschappelijke rendement, de passende invulling van de beleidsdoel-

stelling, ook ander, eerder onmogelijk financieel rendement met zich mee 

kan brengen. Zonder dat daarmee het financiële rendement via de achter-

deur weer centraal zou moeten komen te staan. De gedachte is dat maat-

schappelijke doelstellingen een beweging, een dynamiek in een gebied  

op gang brengen, waardoor meerdere, verschillende maatschappelijke 

waarden ontstaan en dat mag misschien ook best (een beetje) geld kosten. 

In deze gedachte is het verenigen van waardenclusters de default variant. 

Eerst en vooral proberen we om maatschappelijk en financieel rendement 

gezamenlijk te realiseren door de spanning ertussen zoveel mogelijk  

productief te maken. Pas als we daarin alle mogelijke paden hebben  

bewandeld en uitgeprobeerd denken we na over het verschuiven van  

nadruk, over uitruilen of zelfs over keuzes maken. Dat is dan echter niet 

de default, maar de optional variant.

Denken over het verenigen van npm en pvm leidt tot het besef dat waar-

denclusters even belangrijk zijn. npm is niet beter dan pvm of andersom. 

Het zijn naast elkaar staande sturingsfilosofieën en beleidsdoelstellingen 

zijn even belangrijk als financiële doelstellingen. Ietwat scherp gesteld 

zouden wij argumenteren dat een al te grote nadruk op npm de neergang 

van de maatschappij als meest extreme gevolg heeft en een al te grote 

nadruk op pvm in ultimo het failliet van de staat betekent. Beide zijn voor 

een goed functionerend systeem nodig. Daarbij gaat het er naar ons idee 

overigens om dat de portefeuille als geheel enige mate van balans laat zien. 

Dat betekent dat financieel rendement de ene keer hoger en de andere 

keer lager kan zijn. Dat financieel verlies nemen om maatschappelijke 

winst te behalen tot de mogelijkheden behoort. En andersom ook, dat  

de ene keer wel financieel rendement maximaal wordt gemaakt en maat-

schappelijk rendement wat achter blijft. Beide moeten als geheel in balans 

komen, omdat ze nu nog te veel vanuit uitsluitend npm en maximaal  

financieel rendement worden betracht.
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Als de bedoeling van een Rijksvastgoedportefeuillestrategie daadwerkelijk 

is om niet alleen naar financieel, maar nadrukkelijk ook naar maatschap-

pelijk rendement te kijken, naar het realiseren van beleidsdoelstellingen, 

dan ontkomt de icrv er naar ons idee niet aan om in haar afwegingen de 

spanning tussen npm en pvm te benaderen met de bedoeling deze te ver-

enigen. Al was het maar om te voorkomen dat het aloude npm te nadruk-

kelijk de boventoon blijft voeren.

3.2  Naar een strategie voor innovatie
De belangrijkste eigenschap van de realisatie van beleidsdoelstellingen via 

Rijksvastgoed is naar ons idee dat dit steeds gebeurt in overleg en samen-

werking met andere partijen, met medeoverheden, met maatschappelijke 

organisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en vele andere partners. De 

Rijksoverheid kan het niet alleen bepalen en realiseren. Dat maakt de ver-

eniging van npm en pvm tot een kwestie die niet alleen de Rijksoverheid 

aangaat, maar ook al deze partners. Hun keuzes, belangen, middelen en 

doelstellingen zijn van invloed op de beleidsdoelstellingen die het Rijk wil 

realiseren en daarmee op de wijze waarop pvm en npm in relatie tot elkaar 

worden gewogen. Dat maakt het wegen van financieel en maatschappelijk 

rendement, van waarden uit npm en pvm tot iets dat in interactie met die 

andere partijen, met partners zou moeten gebeuren. Het gaat erom de 

maatschappelijke opgave die er ligt centraal te stellen. Dan gaat het ‘wegen’ 

niet alleen over de belangen van departementen ten opzichte van elkaar, 

maar juist ook over het ‘wegen’ van de belangen van het Rijk ten opzichte 

van de partners. Om het wegen van het maatschappelijke vraagstuk, het 

belang ervan, de betekenis die het heeft voor een gebied, de totale maat-

schappelijke en financiële waarde die het vertegenwoordigt in de doelstel-

lingen van de Rijksvastgoedportefeuille. Het gaat erom te bepalen wat het 

specifieke maatschappelijke vraagstuk bijdraagt aan de totale realisatie 

van doelstellingen. De weg hiernaartoe kenmerkt zich door geleidelijkheid. 

Wij zien een innovatiestrategie met vier niveaus (Scherpenisse et al, 2017 

en Van der Steen et al, 2015).

Het eerste niveau. Op het eerste niveau is sprake van toeval benutten. Soms is 

er ineens de mogelijkheid om iets anders te doen dan anders; een kans, 

ongepland en onvoorzien. Dit is een niveau van innovatie waarop vernieu-

wing zomaar ineens gebeurt. Hier gaat het erom de traditionele default 

van npm denken te doorbreken doordat dingen in de praktijk ineens anders 

gaan. Zo ontstaan er concepten, ideeën, probeersels, prototypes die niet 

volmaakt zijn, maar die potentie hebben, die iets interessants anders op-
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leveren en alleen al daardoor waardevol zijn. Ze zijn nog niet herhaalbaar, 

niet generaliseerbaar, maar ze doen er wel toe. Met de tijd kan zo een port-

folio interessante dingen ontstaan die laat zien dat het niet excentriek 

hoeft te zijn om dingen anders te doen dan anders. Dat is echt iets anders 

dan ‘we doen maar wat’. Er zit wel degelijk een gedachte achter slim benut 

toeval; een logica die maakt dat het passend is om het soms net even anders 

te doen, om het uit te proberen.

Het tweede niveau. Op het tweede niveau is sprake van experimenteren, van 

gericht uitproberen. Experimenteren heeft een opbouw en een bedoeling, 

we proberen dingen uit die een logische volgende stap vormen. Concepten, 

ideeën, probeersels en prototypes van het eerste niveau die wat vaker  

terugkomen, lenen zich misschien wel om gerichter mee te gaan experi-

menteren, om te ontdekken onder welke omstandigheden ze meer of  

minder effectief en efficiënt kunnen worden ingezet, om te ontdekken 

wanneer ze een groter en een minder groot doelbereik hebben, meer of 

minder bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Achter dit experi-

menteren bevindt zich een bewuste strategie. Het is duidelijk wat de  

volgende stap is om uit te proberen en waarom. Er bestaat geen falen, 

maar alleen kennisopbouw over wat werkt en wat niet.

Het derde niveau. Op het derde niveau is sprake van systematiseren, van op-

schalen en verbreden, van herhalen en nog vaker doen. De kracht zit in  

de herhaling. Dat waarvan in experimenten is gebleken dat het werkt, 

doen we vaker. We herhalen het zo vaak mogelijk zodat het steeds bredere 

acceptatie krijgt, vaker wordt gezien en breder zijn werk kan doen. We 

passen het toe in steeds weer andere contexten en kunnen het daardoor 

ook meer systematiseren. Er komt een standaard manier om bepaalde 

ideeën en concepten toe te passen. Er ontstaan richtlijnen en handleidingen 

die helpen om het steeds op dezelfde manier te doen. Niet omdat het per 

se zo moet, maar omdat het uitdrukking is van eerdere ervaringen, van 

hoe het toen ging en van wat daar werkte.

Het vierde niveau. Op het vierde niveau is sprake van institutionaliseren. Het 

gaat dan om het verankeren, vastleggen en organiseren van wat er aan 

nieuwe aanpakken is ontwikkeld. Zo ontstaat een nieuw normaal. Niet uit 

afspraak of onderhandeling, maar door in de loop van de tijd geleidelijk 

aan dingen anders te doen, uit te proberen, te experimenteren en zo vaak 

te herhalen dat niemand er meer omheen kan. We doen het niet omdat 

het kan, maar omgekeerd: het kan, omdat we het op die manier doen. 
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3.3  Opwaartse dynamiek
Een innovatiestrategie die bestaat uit toeval benutten, experimenteren, 

systematiseren en institutionaliseren vraagt tijd. Zo een strategie is niet 

van vandaag op morgen voltooid, maar er kan wel morgen een begin mee 

worden gemaakt. Voor wie dit pad wil gaan, is het belangrijk om een lange 

adem te hebben en om de strategie bewust te doorlopen. Snelheid is van 

ondergeschikt belang. Een enkele praktijk kan heel snel van het benutten 

van toeval via experimenteren worden doorontwikkeld en een andere 

praktijk blijft op verschillende manieren als uitprobeersel bestaan om pas 

na lange tijd geschikt geacht te worden voor experimenteren. Sommige 

experimenten hebben vele rondes nodig om iets betekenisvols op te  

leveren en bij andere is het in een keer duidelijk. 

Als we nog dieper in de binnenkant kijken van dergelijke innovatieproces-

sen dan zien we zich een nog grilliger patroon voltrekken. Innovatie is 

geen lineair proces, we kunnen het niet aanjagen in een rechte lijn met 

stappen die zich serieel voltrekken. We bewandelen verschillende routes 

tegelijkertijd en pas gaandeweg ontstaat zicht op de kansrijke paden,  

ontdekken we welke probeersels experimentwaardig zijn. Ook zien we 

elders praktijken ontstaan die uitdrukking zijn van hetgeen we zelf in 

experimenten hadden willen onderzoeken. Wat op papier nog overzichte-

lijk kan worden weergegeven, is in de praktijk toch vooral een proces van 

duwen en trekken, verleiden en enthousiasmeren, vallen en opstaan,  

experimenteren en leren. En dat proces doorloopt de Rijksoverheid niet 

alleen, dat doorloopt ze samen met partners die in algemene zin of in  

concrete situaties met de overheid samenwerken. Bovendien raakt het 

proces aan de processen van anderen, waardoor ze elkaar vooruit kunnen 

stuwen. Niet in rechte lijnen, maar eerder in cycli. Dat dit proces zich  

grillig voltrekt, betekent echter niet dat er geen logica achter zit en geen 

patronen uit te destilleren zijn. Uiteindelijk gaat het erom een opwaartse  

dynamiek vorm te geven waarbij binnen en over de grenzen van het Rijksvast-

goeddomein innovatiecycli ontstaan.

Bij innovatieprocessen als deze gaat het veel meer om het doorlopen van 

cycli dan het netjes bewandelen van uitgestippelde lineaire paden. Dat leidt 

dan uiteindelijk tot het op gang brengen van een zichzelf versterkende 

dynamiek. We experimenteren en beginnen werkende interventies en 

concepten steeds vaker toe te passen en te herhalen waardoor ook anderen 

eraan beginnen bij te dragen. Het wordt dan minder van onszelf afhankelijk. 

Anderen dragen het mee en ook verder en daardoor groeit het. 
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3.4  Organiseren van innovatie
De vraag hoe deze innovatie van waarden het beste te organiseren is, hangt 

af van het beeld dat we hebben van wat innovatie eigenlijk is. Innoveren is 

in essentie het ontwikkelen van een goed idee én het samenbrengen daar-

van met een netwerk waarin er waardering bestaat voor dat idee, waardoor 

concrete realisatie mogelijk wordt, waarin opwaartse dynamiek ontstaat. 

Dit in tegenstelling tot klassieke ideeën over innovatie waarin ideeën pas 

na het uitdenken en ontwikkelen in een netwerk worden gebracht (over-

zicht bijvoorbeeld bij Nooteboom, 2000). De ideeën – in dit geval over hoe 

Rijksvastgoed maatschappelijk is in te zetten en hoe dat financieel rendabel 

te doen is – kunnen van vele verschillende partijen komen. De overheid 

staat in dit denken over innovatie geenszins centraal. En daarom is het zaak 

dat de overheid aanwezig is in de netwerken waarin die ideeën ontstaan 

of worden ingebracht zo dat ze kan profiteren van de verdere ontwikkeling. 

In de praktijk krijgt dit veelvuldig vorm in een zogenaamde triple of qua-

druple helix met drie of vier stromen: die van de overheid, het bedrijfs-

leven, de wetenschap en de burger (zie ook Teisman, 2005). Niet het idee, 

maar het netwerk met zijn onderlinge verbindingen staat voorop. 

Dit vraagt om rekening te houden met de paradoxale verwachtingen die 

partijen van elkaar hebben. Er is ruimte nodig voor ontmoeting, zonder  

dat dit als overbodige drukte en het organiseren van vergaderlast wordt 

ervaren. Er is voldoende verandering nodig in de samenstelling van het 

gezelschap om de kans op nieuwe verbindingen te vergroten en tegelijker-

tijd is er behoefte aan duidelijkheid in de structuur en overzichtelijkheid 

van het netwerk. Het komt ons voor dat dit welhaast paradoxale voor-

waarden stelt aan het organiseren van innovatie. Het gaat dan al snel  

om permanente tijdelijkheid. De vormgeving, taakopvatting, samenstelling, 

werkwijze en andere typerende aspecten van een interdepartementale 

commissie als de icrv krijgen dan een permanent tijdelijk karakter en  

zijn afhankelijk van schuivende doelstellingen. We denken aan zichtbare 

onzichtbaarheid. Dat vraagt erom verbinding te maken, erbij te zijn en mee 

te doen waarvoor een houding op de achtergrond nodig is. Het is dienst-

baarheid die anderen het podium gunt. De icrv blijft op de achtergrond 

waar iedereen haar ziet maar niemand haar rol erkent of benoemt. Ieder-

een kent het belang en weet ervan, maar niemand benoemt het. Daarbij 

past bijvoorbeeld ook de idee van sturen door te volgen. Een organisatievorm 

die innovatie op het snijvlak tussen partijen nastreeft is sturend door te 

volgen en initiërend door steeds weer een nieuw en wisselend platform  

te bieden voor partijen die op zoek zijn naar haar en naar elkaar. 
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In zo een logica wordt ook de positie van vertegenwoordigers van departe-

menten in de icrv anders. Niet zozeer in formele zin. Hun taakopdracht 

blijft dezelfde. Ze gaan echter ook zelf meer een rol spelen in het tot stand 

brengen van toevallige contacten voor organisaties die op zoek zijn naar 

elkaar, die op zoek zijn naar icrv, naar het Rijksvastgoedbedrijf of gewoon 

op zoek zijn naar mogelijkheden die iets met Rijksvastgoed te maken heb-

ben. Ze worden daarmee ook intermediaire partijen, ze zitten niet alleen 

in, maar zijn ook verbindingsofficieren naar icrv. Ze bewegen zich tussen 

de partijen in, zowel als collectief icrv als individueel vanuit de eigen  

organisaties. 

Dat heeft dan bijvoorbeeld ook vergaande consequenties als we kijken 

naar beleid-vastgoedcombinaties. Die worden dan niet meer door de over-

heid geïdentificeerd en voorgelegd aan medeoverheden. Alle partijen in 

het netwerk identificeren continu kansen en mogelijkheden voor beleid-

vastgoedcombinaties, zijn er steeds over in gesprek. Niet op een bepaald 

moment, maar continu. De agenda is dynamisch; wat past, wordt opge-

pakt, de icrv kijkt waar ze wil meedoen en volgen en stuurt daarmee de 

ontwikkeling. Haar leidende rol daarin blijft veelal buiten beeld, omdat 

decentrale medeoverheden en partners zelf aan het roer staan om de  

beleid-vastgoedcombinaties te identificeren en uit te werken. icrv zelf zou 

dan een plek zijn waar deze beweging bij elkaar komt, wordt besproken, 

afgestemd en geduid.
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4 Doorontwikkeling van de in-
terdepartementale commissie 

4.1   Een natuurlijke levensloop: van instrument naar actor, door  
naar arena

Interdepartementale commissies, zo ook de icrv, worden ontworpen en 

ingezet als tijdelijk instrument (Schulz et al, 2006 en Schulz, 2010). De in-

steller heeft er een bedoeling mee. De commissie is daarmee in de eerste 

plaats het instrument van de insteller, bedoeld voor een taak, een opdracht 

die bij de instelling wordt meegegeven. Dat maakt interdepartementale 

commissies in aanleg tot een neutraal instrument. De icrv is bedoeld voor 

afstemming, er zitten vertegenwoordigers in van verschillende departe-

menten, die elk een belang vertegenwoordigen en die gezamenlijk een 

neutrale afweging maken over wat volgens alle betrokkenen de meeste 

passende strategie is voor de omgang met Rijksvastgoed. Ze wegen geza-

menlijk de belangen. Dat lijkt een neutrale, objectief uitvoerbare taak.  

Omdat er over grenzen van departementen, over grenzen van functies, 

over grenzen van waarden wordt gekeken, is afstemming nodig. De ont-

wikkeling van een kader objectiveert de afweging. De Rijksvastgoedporte-

feuillestrategie vormt zo een geobjectiveerde grondslag voor afwegingen. 

Het doet ietwat vreemd aan om het op te schrijven, maar op het eerste 

gezicht lijkt dat allemaal niet zo spannend. Het komt over als iets zakelijks 

dat bijna schriftelijk kan worden afgedaan.

 

Tot de icrv aan het werk gaat. Dan ontwikkelt deze interdepartementale 

commissie zich als vanzelf van instrument tot actor. De icrv gaat er bij-

voorbeeld na instelling een eigen strategie op nahouden, volgt een eigen, 

zelf bepaalde werkwijze, neemt stelling ten aanzien van dossiers en denkt 

na over beleid-vastgoedcombinaties. De commissie wordt actief en gaat 

zelf een rol spelen. Ze wordt ook een actor om rekening mee te houden. 

Typerend hiervoor is het gegeven dat de Raad voor Leefomgeving en Infra-

structuur een conceptrapport over de verbinding van financiële en maat-

schappelijke doelen bij verkoop van vastgoed aan de icrv voorlegt voor 

commentaar. De commissie wordt een partij om rekening mee te houden. 

Ze is niet alleen een instrument, maar ook een kennis- en invloedfactor in 
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het netwerk. Andere partijen beschouwen het dan vanzelf als niet meer 

dan logisch de commissie te informeren over wat ze zelf aan het doen zijn. 

Willekeurige voorbeelden zijn hier het ontvangen van de jaaragenda van 

de Rijksbouwmeester of het ontvangen van een Strategisch Kennis- en 

Informatieagenda Infrastructuur en Milieu van het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu. De commissie wordt vanzelf een levende en acterende 

entiteit waar de betrokken departementen elkaar ook breder informeren 

dan alleen over vastgoed. Ook andere, aanpalende thema’s en ontwikke-

lingen zijn van belang voor een goede afstemming.

Helemaal vanzelf ontwikkelt de interdepartementale commissie zich daar-

na door tot een arena waarin belangen en verantwoordelijkheden tegen 

elkaar worden afgewogen. Het wegen van verschillende invalshoeken, 

expertises, belangen en verantwoordelijkheden zorgt onvermijdelijk voor 

spanning die tot een botsing kan leiden en strijd kan oproepen om lastige 

afwegingen te maken en moeilijke beslissingen te nemen. Perspectieven 

komen niet vanzelf bij elkaar en financieel en maatschappelijk rendement 

blijken nog niet zo eenvoudig te verenigen. De interne complexiteit van 

botsende invalshoeken, expertises, belangen en verantwoordelijkheden 

stoot vervolgens ook nog op een externe complexiteit van weer andere 

perspectieven op dezelfde kwesties. Actoren in netwerken, samenwerkings-

partners zoals gemeenten en provincies, maar ook marktpartijen en burger-

initiatieven hebben allen eigen ambities en verantwoordelijkheden die ook 

weer botsen op het al intern botsende Rijksbelang. En dat is precies het 

punt. Als arena is de icrv de plek waar al die inzet van verschillende par-

tijen bij elkaar komen, niet alleen op Rijksniveau, maar ook op de andere 

niveaus. Denken we over één overheid, dan is het alleen maar logisch dat 

ook maatschappelijke ambities en financiële doelen van medeoverheden 

een plek hebben in de afwegingen die icrv maakt.

4.2 Op weg naar de toekomst: grote betekenis van de kleine beweging
In dit essay hebben we bouwstenen willen schetsen van de ontwikkeling 

die de icrv doormaakt (van instrument naar actor, door naar arena), in een 

veranderende context die roept om ruimte maken en ruimte nemen (van 

massa naar maatwerk), vanuit een andere sturingsfilosofie (minder npm  

en meer pvm), in combinatie met veranderende opvattingen over gebieds-

ontwikkeling (van waarde realisatie naar weging van waarden). Opgeteld 

bieden die een aangrijpingspunt voor reflectie op de toekomstige rol en 

positionering van de icrv. 
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Onze inschatting is dat de icrv in de toekomst nog meer dan nu als arena 

zal functioneren in een steeds breder netwerk van betrokken actoren.  

Precies daarom is het volgens ons nodig de icrv dichter op andere partijen 

dan alleen de rijkspartijen te positioneren en steviger in te bedden in net-

werken passend bij een bredere visie op vastgoed in de toekomst: van 

realisatie van waarde naar weging van waarden. Waarbij het niet de be-

doeling is in een vechtarena te eindigen, maar om de onvermijdelijke 

strijd tussen perspectieven (voortkomend uit verschillende invalshoeken, 

expertises, belangen en verantwoordelijkheden) juist productief te maken. 

Nu zou een gedachte kunnen zijn dat het daarvoor nodig is om aanvullende 

structuren te ontwerpen en nadere regels op te stellen waarbinnen icrv 

het werk moet doen. Dit alles vanuit de goed bedoelde intentie om door 

dergelijke interventies kaders te scheppen voor innovatie met waarde(n). 

Regels die ruimte kaderen doen echter ook precies dat, ze beperken de 

ruimte. Voor we het weten knelt het kader en verwordt het tot een betonnen 

zwemvest (iets wat is bedoeld om te helpen maar uiteindelijk slechts zal 

hinderen), maken we van het uitrollen van een nieuwe blauwdruk voor de 

icrv een projectmanagement opgave en gaat juist de aandacht voor bewe-

ging en de dynamiek verloren. Zie ook onze uiteenzetting hiervoor over 

toeval benutten, experimenteren, systematiseren en institutionaliseren 

van innovatie. Daar staat tegelijk tegenover dat ruimte zonder regels het 

risico van vrijblijvend polderen en gezellig kletsen in zich heeft. De idee 

van ruimte met-zonder regels is dat de ruimte niet door regels wordt be-

perkt en ingekaderd, maar dat er wel een passende en verantwoordbare 

invulling van die ruimte is.

Die invulling die wij voor ogen hebben kenmerkt zich vanuit dit besef door 

een zekere bestuurlijke lichtheid. Het gaat erom aan te sluiten bij de energie 

die er is, die energie soms te laten meanderen en soms ook te kanaliseren, 

bewust te kiezen wanneer het passend is de beperkte tijd van overheids-

functionarissen in te zetten om zelf nieuwe energie op te wekken en wan-

neer te besluiten dat de tijd ‘er blijkbaar nog niet rijp voor is’ als energie 

ontbreekt. Dat gaat uiteindelijk over (ogenschijnlijk) kleine dingen en  

kleine praktijken, om individuele gevallen, om de vraag waar en wanneer 

het mogelijk is beleidsdoelen zwaarder te laten wegen dan financieel ren-

dement en marktwaarde. Om de vraag waar partnerschap met medeover-

heden mogelijk is rondom vastgoedcombinaties. Waar decentrale beleids-

doelstellingen aanleiding kunnen geven af te wijken van marktconforme 

tarieven. Om oog voor de kleine beweging en de grote betekenis die erach-

ter vandaan komt.



Innoveren met waarde(n) 25

Dat vraagt van icrv ook paradoxale kwaliteiten. Een generieke Rijksvast-

goed portefeuillestrategie heeft dan misschien minder het karakter van 

een sturend document dat tot scherpe en stevige keuzes leidt, maar is veel 

meer een verzameling van praktijken van hoe het gaat. De strategie niet 

als plan voor de toekomst, maar als doorgetrokken lijn van vanuit het ver-

leden naar het heden met betekenis voor de toekomst. De strategie is dat 

wat we doen, hoe het klaarblijkelijk gaat, niet wat we van plan zijn te gaan 

doen. Strategie is niet iets van ‘worden’, maar van ‘zijn’ (Mitzberg et al, 

2009). Niet iets waar iedereen zich aan houdt, maar iets dat we blijkbaar 

samen zo doen. Dat schept ruimte voor innovatie, om uit te proberen, om 

toeval een plek te geven, om te experimenteren en later te systematiseren. 

Dat schept ook ruimte om vitale coalities te sluiten, om voor specifieke 

kwesties een ‘coalition of the willing’ te maken, meerdere snelheden te 

introduceren voor departementen die meer en sneller willen of juist minder 

en langzamer. 

4.3  Slotbeschouwing: omkering van dynamiek
Zo een emergente manier van strategieontwikkeling – waarbij wordt aan-

gesloten op de energie en de beweging die al gaande is – vereist dat daad-

werkelijk opwaartse dynamiek (verder) kan worden aangejaagd. Dat bete-

kent ook oppassen dat niet onbedoeld een neerwaartse dynamiek wordt 

versterkt. Neerwaartse dynamiek ontwikkelt zich namelijk vrij eenvoudig 

als er bijvoorbeeld sprake is van onvoldoende eigenaarschap, als politieke 

aandacht zich verplaatst, als sprake is van een beleidsarme agenda, als 

steun voor verwerkelijking van ambities ontbreekt, als er beperkte realisa-

tiekracht is, als partijen onmacht ervaren, als niet het topkader aan tafel 

zit maar steeds de vervanger van de vervanger of als thema’s steeds maar 

doorschuiven op de agenda en niet tot een conclusie komen. Dan ontstaat 

welhaast vanzelf een neerwaartse spiraal, een neerwaartse dynamiek. Dat 

voelt iedereen die erbij betrokken is ook en het stoppen en omkeren van 

zo een neerwaartse dynamiek is voorwaarde om een opwaartse dynamiek 

te creëren.

Dat is een manier van werken die niet kan worden ontworpen, waar geen 

plan voor te maken valt. Het ontstaat door het te doen. In termen van ver-

anderlogica geldt hier dat icrv zich het beste van a naar b kan bewegen via 

de logica en principes van b. Daarbij is a de huidige manier van werken  

en b de manier van werken die we in dit essay hebben geprobeerd onder 

woorden te brengen. Verandering van de ene manier van werken naar de 

andere gaat alleen door maar gewoon op die andere manier te gaan werken, 

met alle ongemak van dien. Dat betekent bijvoorbeeld het vertellen van 
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een ander verhaal dat ook duiding geeft aan het verleden. De economische 

omstandigheden zijn nu anders dan vijf jaar geleden. Ze zijn beter en er 

kan ook meer in financiële zin. De politieke constellatie is veranderd, 

waarmee ruimte ontstaat om het vaker anders te doen. Er komt meer nog 

dan voorheen nadruk op de regio te liggen, op kansen die zich daar voor-

doen en de allianties die er te smeden zijn. Dat is niet alleen een verhaal, 

dat is ook daadwerkelijk zo. Dat maakt de strategie rond vastgoed spannend 

en de agenda betekenisvol. En dat trekt de juiste mensen aan voor niet 

alleen het goede gesprek, maar ook de goede besluiten. Zo keert een neer-

waartse dynamiek zichzelf om. Niet door af te spreken dat we het nu maar 

eens anders gaan doen, of dat het nu weer leuk is. Maar doordat de inhoud 

en de agenda veranderen. Dat gaat om uitproberen en samen onderweg 

ontdekken wat er ongemakkelijk aan is, wat extra aandacht nodig heeft  

en hoe daarmee dan weer kan worden omgegaan. Niet in een rechte lijn, 

maar langs incrementele weg, op een pad dat loopt langs de niveaus van 

innovatie die al eerder zijn geschetst voor de icrv: toeval benutten en het 

uitproberen van andere manieren van werken, om pas daarna eventueel te 

streven naar verder systematiseren en institutionaliseren. Niet alleen in 

de strategie voor de ontwikkeling van vastgoed, maar ook in de ontwikke-

ling van de icrv zelf.

Het is uiteindelijk geen kwestie van elegant stoppen en uiteindelijk op-

heffen en ook niet van rigoureus herontwerpen met weer andere regels  

en structuren. Veel meer gaat het om het werken aan de juiste inhoud en 

het ontdekken van de spannende vraagstukken die daaruit voortkomen – 

de vraagstukken waarvan iedereen last heeft en die toch eigenlijk echt eens 

zouden moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld waar het gaat om het bij de 

tijd brengen van de financiële en maatschappelijke businesscase door niet 

alleen de kosten en baten breed in beeld te brengen, maar vervolgens ook 

de gescheiden financiële systemen c.q. begrotingen te koppelen in het 

belang van het gemeenschappelijke doel. Veel interessante initiatieven 

stuiten op vigerende begrotingsregels, waar onder de strikte scheiding  

van inkomsten- en uitgavenkaders waarmee projectgebonden verevening 

niet mogelijk is. Mogelijkheden voor intersectorale en interbestuurlijke 

verevening van financiële en maatschappelijke kosten en baten van pro-

jecten is de achilleshiel én daarmee tevens het perspectief om de maat-

schappelijke meerwaarde van publiek vastgoed te kunnen verzilveren.
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Dit alles lijkt misschien wat ongemakkelijk en onzeker – en dat zal het 

ongetwijfeld soms ook zijn – maar het is vooral ook een bijzondere ont-

dekkingstocht op zoek naar manieren om Rijksvastgoed meer maat-

schappelijk in te zetten. Daaraan hebben wij met dit essay ook een bij-

drage willen leveren.



28 Vorm geven aan inhoud

Geraadpleegde literatuur

•  Alford, J. en J. O’Flynn (2009). Making sense of public value: concepts, 

critiques and emergent meanings. International Journal of Public  

Administration, 32, pp. 171-191. 

•  Braak, H. ter (2014). Public Value Management: verwarring en inspiratie. 

Reactie uit de bestuurlijke praktijk. Bestuurswetenschappen, 68, p. 97-100.

•  cpb (2003), Equal rules or equal opportunities: Demystifying the level playing 

field, Den Haag: cpb.

•  Mintzberg, H., B. Ahlstrand en J. Lampel (2009), Strategie safari, Amster-

dam: Pearson Education.

•  Moore, M. (1995). Creating public value: strategic management in government. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

•  Nooteboom, B. (2000), Learning and Innovation in Organisations and Econo-

mies, Oxford University Press, New York.

•  Rhodes, R.A.W. (1994). The Hollowing Out of the State: The Changing 

Nature of the Public Service in Britain. The Political Quarterly Publishing 

Co Ltd. P. 138-151. 

•  Scherpenisse, J., I. de Jong en M. van Twist (2017), Beweging brengen in de 

bouw: Stroomversnelling als innovatiemethode, Den Haag: nsob

•  Schulz, M., M. van Twist en H. Geveke (2006), Besturen in commissie: Een 

onderzoek naar de rol van commissies in het openbaar bestuur, Den Haag: 

Sdu Uitgevers.

•  Schulz, M. (2010), De commissie: over de politiek-bestuurlijke logica van een 

publiek geheim, Den Haag: Boom/Lemma.

•  Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Net-

worked Governance? The American Review of Public Administration, 36,  

pp. 41-57.

•  Steen, M. van der, J. Scherpenisse en M. van Twist (2015). Sedimentatie in 

sturing. Systeem brengen in netwerken door meervoudig organiseren. Den 

Haag: nsob.

•  Teisman, G. (2005), Publiek management op de grens van chaos en orde,  

Academic Service, Den Haag.

•  Twist, M. van, N. Chin-A-Fat en J. Schram (2015). Van tehuis naar een 

thuis. Beelden bouwen in de ouderenzorg. Verpleeghuiszorg. pp. 46-54.



Innoveren met waarde(n) 29

Eerder in deze reeks verschenen:

2017

•  Weten wat er speelt 
Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk 

Daphne Bressers, Mark van Twist, Jorgen Schram, Martijn van der Steen

•  Ondertussen in de Spaanse polder 
Experimenteren met een nieuwe aanpak van ondermijnende criminaliteit 

Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Jorgen Schram

•  Vernieuwing onder ogen 
Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst 

Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea  

Frankowski

•  Volhouden en doorgaan 
Escalatie van commitment in het openbaar bestuur 

Martin Schulz, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist, Martijn van der Steen, 

Daphne Bressers

•  Werken met City Deals 
Invulling geven aan multi-temporal governance 

Jorren Scherpenisse, Martin Schulz, Mark van Twist

•  Patronen van politiek 
De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud 

Paul Frissen, Martin Schulz, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, Ilsa de 

Jong

•  Thuis en zitten 
Eigenheid in het thuiszittersbeleid 

Martin Schulz, Daphne Bressers, Mark van Twist, Martijn van der Steen

•  Strategie (z)onder spanning 
Anders werken aan bereikbaarheid 

Martijn van der Steen, Ilsa de Jong, Mark van Twist

•  Politieke fragmentatie 
Balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit 

Martin Schulz, Paul Frissen



30 Vorm geven aan inhoud

2016

•  De som en de delen 
In gesprek over systeemverantwoordelijkheid 

Martijn van der Steen, Martin Schulz, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist 

•  Systematisch maatwerk 
Green Deals als vorm van strategische netwerksturing 

Martin Schulz, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist 

•  Bewegende verhoudingen 
Een discoursanalyse van overheidssturing in het mbo-veld 

Nancy Chin-A-Fat, Martijn van der Steen, Ilsa de Jong 

•  Tijd, toezicht en techniek 
Temporele uitdagingen van digitalisering voor de nvwa 

Jorren Scherpenisse, Jorgen Schram, Mark van Twist

•  Speltechnieken in beleid 
Een verkenning van gamification in de woningmarkt 

Ilsa de Jong, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Jorgen Schram,  

Bastiaan Staffhorst

•  Beweging brengen in de bouw 
Stroomversnelling als innovatiemethode 

Jorren Scherpenisse, Ilsa de Jong, Mark van Twist

•  Zien, lezen, helpen 
Over het bereiken van jongeren buiten beeld 

Daphne Bressers, Paul Frissen, Martijn van der Steen



Innoveren met waarde(n) 31

2015

•  Speels (be)sturen 
De toepassing van gamification in het openbaar bestuur 

Aart Verloop, Mark van Twist, Martijn van der Steen 

•  Gestuurde zelfsturing 

Decentralisaties en participaties in het sociaal maatschappelijk domein 

Daphne Bressers, Martijn van der Steen, Mark van Twist

•  Sedimentatie in sturing 

Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren 

Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist

•  Fast-Track Institution Building 

The founding of ams 

Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Mark van Twist, Martijn van der Steen, 

Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse

•  Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht 
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist,  

Jorren Scherpenisse, Ferdinand Mertens

•  Bodem in balans 

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant 

Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015 

Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Martijn van der Steen

•  De Publieke Waarde(n) van Open Data 

Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Albert Meijer, Mark van Twist

Publicaties uit eerdere jaargangen zijn te vinden op www.nsob.nl

http://www.nsob.nl
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De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot  
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Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 

geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 

het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te 

dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen 

van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische 

concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers 

en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en 

kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van 

cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening 

in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis  

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.  

De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en  

dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil  

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 

vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en  

over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 

domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 

opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook  

aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 

professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor  

gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. 

De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 

en professionele publicaties. 
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