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SAMENVATTING

Tegenwoordig wordt in de economie veel aandacht
besteed aan het creëren en verkopen van
belevenissen. Uiteenlopende bedrijven houden zich bezig
met de creatie en verkoop van belevenissen. Beleveniseconomie is dan ook een breed begrip; er worden
belevenissen verkocht in allerlei soorten en maten.
Vastgoed speelt een belangrijke rol in de beleveniseconomie, want het draagt bij aan de creatie van de
belevenis. In de literatuur over de beleveniseconomie,
wordt vastgoed vaak beschouwd als één van de middelen
waarin het overkoepelende bedrijfsconcept moet worden
geïmplementeerd.

onderzoek. Nieuwe gebieden, waar vanuit het
perspectief van vastgoedmanagement weinig onderzoek
naar is gedaan zullen onder de loep worden genomen en
in beeld gebracht worden.
Maar voor vastgoedmanagers zal dit onderzoek ook
praktisch relevant zijn. Echter het resultaat zal geen
model zijn waarin de vastgoedmanager precies verteld
wordt wat hij of zij moet doen om een goede vastgoedportfolio te creëren voor zijn bedrijf dat opereert in de
beleveniseconomie. Wel zal de vastgoedmanager inzicht
krijgen in wat de veranderingen in economie en mens en
maatschappij voor een invloed hebben op het
proces van het creëren van een vastgoedportfolio. Op
basis van aanwijzingen uit de literatuur, alsmede
aanwijzingen vanuit drie relevante case studies is het
model ‘Creatie van een Vastgoedportfolio Met Mensen’
(CVMM-model) ontwikkeld.

Dat er veranderingen gaande zijn in de economie is
duidelijk. Door die veranderingen in de economie
veranderen bedrijven mee. Het creëren van de
vastgoedportfolio is een proces dat wordt uitgevoerd in
een veranderd bedrijf, door veranderde mensen en met
een veranderd doel. Het is logisch dat het proces van het
creëren van het vastgoed zelf ook zal veranderden.

Wat is beleveniseconomie?
Uit een literatuuronderzoek naar de betekenis van
beleveniseconomie, waarin 8 visies van auteurs die
schrijven over beleveniseconomie met elkaar worden
vergeleken, blijkt dat beleveniseconomie ontstaat doordat
de aandacht in de economie verschuift. Dat gebeurt aan
de hand van drie thema’s: de toename van de
waardering van de immateriële aspect, de actievere rol
van de klant in het creëren van de belevenis en de
toename van de individualiteit van de belevenis.

Het doel van dit onderzoek is in beeld brengen van de
wijze waarop organisaties in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio zullen creëren. De hoofdvraag die zal
worden beantwoord is:
Op welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio creëren?

De beleveniseconomie is in transitie. Om te schetsen hoe
de aandachtverschuiving tot uiting komt in de praktijk,
zijn er drie fases in de beleveniseconomie onderscheden:

Het antwoord op deze vraag is beschreven in het CVMMmodel (pagina 8), dat is ontwikkeld op basis van literatuurstudie en praktijkstudie, waarin verwachtingen worden
geschetst op welke wijze bedrijven in de toekomst in de
belevenis-economie een vastgoedportfolio zullen gaan
creëren.

Fase 1: De eerste fase in de ontwikkeling van beleveniseconomie is gericht op het toevoegen van een
belevenis aan een product of service, waardoor de
waarde van het product of de service toeneemt. De klant
heeft een passieve rol en de belevenis is massagericht.

De relevantie van dit onderzoek is zowel theoretisch als
praktisch. Het is een breed, exploratief en multidisciplinair


plaats tussen systemen en er is geen herkenning van
het feit dat elk systeem maar een onderdeel is van de
werkelijkheid en niet de hele werkelijkheid. Er wordt veel
waarde gehecht aan feiten en materialistische en
wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid, terwijl
belangrijke en betekenisvolle niet tastbare aspecten worden verwaarloosd.’ (Vertaald, Snel, 2006)

Fase 2: De tweede fase in de ontwikkeling van de
beleveniseconomie is gericht op het verkopen van de
belevenis als hoofdactiviteit.
Fase 3: De derde fase in de ontwikkeling van de
beleveniseconomie is gericht op twee of meerdere
partijen, die op een gelijkwaardige basis, een
betekenisvolle belevenis creëren.

Hoewel Cornelis in zijn werk nergens expliciet de
kenmerken van communicatieve zelfsturing opsomt,
worden er drie kenmerken van communicatieve
zelfsturing onderscheden.
Het eerste kenmerk van een communicatief zelfsturend
persoon is dat hij wordt gedreven door persoonlijke
waarden. In het sociaal regelsysteem wordt veel waarde
gehecht aan feiten en materialistische en
wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid, en
mensen zich daardoor laten leiden. Een communicatieve
zelfstuurder laat zich leiden door de ontastbare,
immateriële persoonlijke waarden.

Waarom er beleveniseconomie is
Cornelis’ filosofie (1993) is gebruikt om te verklaren
waarom er een transitie in de economie gaande is.
Cornelis is een Nederlandse filosoof en kennistheoreticus. Hij onderscheidt drie stabiliteitslagen in de
cultuur, waarvan figuur 1 een visualisatie is. Cornelis
beschouwt de lagen in hiërarchische volgorde en pas
wanneer een mens stabiliteit van zijn emoties in een laag
heeft
gevonden is hij klaar om door te groeien naar de
volgende laag. Volgens Cornelis verkeren mens en
maatschappij in een transitie van de tweede
stabiliteitslaag van het sociaal regelsysteem naar de
derde stabiliteitslaag die hij communicatieve zelfsturing
noemt.
‘In het sociaal regelsysteem worden mensen gestuurd
door de buitenwereld, door het uitvoeren van taken en
het opvolgen van regels. Mensen waren zwijgzaam; ze
gehoorzaamden en pasten zich aan aan wat van hen
werd verwacht. Ook kennissystemen waren en velen
zijn nog steeds ‘autistisch’. Er vindt geen communicatie

Communicatie is het tweede kenmerk van de zelfstuurder.
Door communicatie zijn mensen in staat zichzelf te
sturen, want communicatie levert mogelijkheden op. In
het sociaal regelsysteem wordt niet gecommuniceerd,
mensen volgen zwijgzaam de regels op die hen van
buitenaf worden opgelegd. Communicatieve zelfstuurders
gaan in discussie over het nut van de normen en regels.

Links: Figuur 1: De drie
stabiliteitslagen Cornelis
(1993)
Rechts: Figuur 2:
Visualisatie van de drie
kenmerken van communicatieve zelfsturing (gebaseerd op een
interpretatie van Cornelis
(1993) filosofie.


Het derde kenmerk is de cultuur die belangrijk is voor
communicatieve zelfstuurders. De cultuur reflecteert de
expressies van de maatschappij, mensen herkennen dat.
Door te communiceren kunnen zelfstuurders hun eigen
cultuur vormen in plaats van dat de cultuur hen vormt.

meer open structuur dan het eerste type modellen en
laten daardoor meer ruimte voor eigen interpretatie van
de gebruiker.
Tabel 1 laat het verband zien tussen de transitie in
economie, mens en maatschappij en de vermoedelijke
transitie in vastgoedmanagement.
De oude manieren van het maken van een vastgoedstrategie blijken niet aan te sluiten bij de nieuwe
organisaties en de nieuwe mens en maatschappij. Op basis van de bevindingen in de literatuur alsmede op basis
van case studies naar organisaties die
vooruitstrevend zijn in de derde fase van beleveniseconomie, is het CVMM-model (pagina 8) ontwikkeld,
waarin verwachtingen voor de toekomst van het proces
van het creëren van een
vastgoedportfolio worden geschetst.

Oude processen in nieuwe organisaties
Bestaande manieren van het creëren van een vastgoedportfolio zijn onderzocht. Er blijkt dat de bestaande
manieren van het creëren van een vastgoedportfolio
vooral gericht zijn op analyse. Ze hebben een besloten
benadering, en er wordt veel waarde gehecht aan het
analyse, die de feiten weergeven. Er is in de modellen
weinig ruimte voor eigen interpretatie van de gebruiker.
Ook zijn er algemene bedrijfsmodellen voor bedrijven in
de beleveniseconomie geanalyseerd. De kenmerken van
die soorten modellen sluiten beter aan bij de kenmerken
van de transitie die gaande is in economie en mens en
maatschappij. Er is namelijk meer aandacht voor de
ontastbare, immateriële aspecten, die zorgen voor
synthese in het proces. Dit type modellen hebben een
Vakgebied

(Voor de transitie)
Sociaal regelsysteem

Filosofie

Er wordt veel waarde gehecht aan
feiten, materiele en wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid

Economie

Mensen zoeken naar vervulling van
materiele behoeften.

Vastgoed- Focus op analyse; Fixed benadering,
manage- geen ruimte voor eigen interpretatie
ment
van de gebruiker.

Op basis van theorie kunnen dus verwachtingen voor het
proces van het creëren van een vastgoedportfolio voor
bedrijven in de beleveniseconomie gevormd worden.
Die belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude

Transitiefase

(Na de transitie)
Communicatieve zelfsturing
Er wordt in de communicatieve
zelfsturing teruggegrepen op hun
persoonlijke waarden, het niet
tastbare innerlijke van de mens, wat
zelfsturing mogelijk maakt.

3 fases waarvan de derde fase is
gericht op twee of meerdere partijen,
die op een gelijkwaardige basis, een
betekenisvolle belevenis creëren.

Met betrekking tot de drie thema’s
waarin de economie zich ontwikkelt:
ontkoppeling van de belevenis (het
immateriële aspect) en het product
(het materiele aspect).

Focus op de creatie van een unieke
en innovatieve bedrijfsstrategie, die
functioneert als basis voor verdere
deelprocessen en producten. Open
benadering die ruimte overlaat voor
eigen interpretatie.

Doel van dit onderzoek is om
deze cel in te vullen.

Tabel 1: Interpretatie van de link tussen de transitie in economie en de transitie in mens en maatschappij en een vooronderstelde transitie in
vastgoedmanagement.



manieren zijn dat er veel meer aandacht zal
worden besteed aan communicatie op een gelijkwaardige
basis met de stakeholders en dat een bedrijf veel meer
aandacht zal gaan besteden aan het ontwikkelen van een
concept, waardoor er meer synthese in het proces zal
zijn.

Op welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio zullen creëren?
Het CVMM-model in de praktijk
In de beleveniseconomie zullen de manieren waarop
organisaties hun vastgoedportfolio creëren, uiteenlopend
zijn. Maar communicatieve zelfsturing is terug te zien in
alle processen. Twee cases laten zien hoe het model in de
praktijk tot uiting kan komen.

In de cases is onderzocht of er in de praktijk
aanwijzingen zijn die de verwachtingen op basis van
theorie kunnen versterken of afzwakken. Er zijn drie
organisaties onderzocht die vooruitstrevend zijn in de
derde fase van de beleveniseconomie.

Bij Het Oosten woningcorporatie in Amsterdam, kwam
het CVMM-model tot uiting in het proces van het creëren
van een nieuw gebouwconcept dat Solids wordt
genoemd.

De belangrijkste conclusies vanuit de drie case studies
zijn dat binnen de processen persoonlijke waarden van
de stakeholders de constante factor zijn. Persoonlijke
waarden zorgen voor synthese in het dynamische proces
en uniformiteit tussen de producten.
Verder blijkt dat belanghebbenden bij het uiteindelijke
product (de vastgoedportfolio) met elkaar
communiceren op een gelijke basis en daarmee elkaar
persoonlijke waarden ontdekken. Verder communiceren
ze over hoe ze die waarden tot uiting zien komen in de
uiteindelijke vastgoedportfolio. Op elk moment binnen
het proces kunnen nieuwe belanghebbenden betrokken
worden. Dit zorgt ervoor dat het een dynamisch proces
wordt en dat de tussenproducten niet gefixeerd zijn,
maar tijdens het proces telkens aangepast worden.
Uit de case studies blijkt ook dat bestaande wetten en
(sociale) regels voor de communicatieve zelfstuurder
geen obstakel vormen voor het verwezenlijken van zijn
droom. Een communicatief zelfstuurder zal waar nodig de
bestaande cultuur proberen aan te passen en zijn eigen
nieuwe cultuur creëren, door met andere ogen naar de
bestaande cultuur te kijken of door communicatie
proberen bestaande regels en wetten aan te passen.

Bijdendijk (2006) ontdekte, door te communiceren met
de Krakers, hun persoonlijke waarden: autonomie, vrije
keus and gebruiksvrijheid. Daarna ging Bijdendijk (2006)
verder op zoek naar wat de mens (zijn klanten) echt
willen. Door in zijn onderzoek veel te praten met mensen
en door zich niet alleen te laten leiden door wetenschappelijkheden en feiten, maar vooral ook door zijn
eigen gevoel, ontdekte Bijdendijk (2006) twee basisemoties van de mens: keuzevrijheid en houden van. Deze
persoonlijke waarden blijven gedurende het hele proces
een belangrijke rol spelen. Ook gedurende het gehele
proces, blijft Bijdendijk (2006) intensief en echt contact
houden met zijn klanten. Daardoor is hij uiteindelijk in
staat om op een gelijkwaardige basis met zijn klanten de
Solids te creëren.
In het proces laat hij zich niet sturen door de denkwijzen
en normen van de bestaande cultuur. Door met andere
ogen te kijken naar de bestaande cultuur weet Bijdendijk
(2006) de Solids financieel haalbaar te maken, weigert
hij Solids van papier te verkopen en voorspelt hij dat de
Solids het einde zijn van marktonderzoek.

Op basis van de input vanuit de literatuur en vanuit de
case studies, is het CVMM-model ontworpen. Het CVMM(het Creëren van een Vastgoedportfolio Met Mensen)
model geeft antwoord op de hoofdvraag:

Bij de case van het Da Vinci College wordt de uiting van
de communicatieve zelfsturing in de praktijk ook
duidelijk. Hoefeijzers probeert herkenning te vinden van
persoonlijke waarden in de Hollandse onderwijs-cultuur.
Dat doet hij door zijn vertaling van zijn persoonlijke
waarden, welke is het concept ‘community colleges’


HET CVMM-model
Het model voor het Creëren van een Vastgoedportfolio Met Mensen
In de beleveniseconomie kan op allerlei verschillende manieren een vastgoedportfolio gecreëerd kunnen worden, maar de
processen kenmerken zich door communicatieve zelfsturing, wat tot uiting komt in de volgende drie aspecten:

Binnen het proces zijn persoonlijke waarden de constante factor.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio is dat ze zorgen voor synthese in het dynamische proces
en uniformiteit tussen de producten.
Ten tweede is het proces gekenmerkt door communicatie tussen partijen op een gelijkwaardige basis.
Belanghebbenden bij het uiteindelijke product (de real estate portfolio) communiceren met elkaar op een gelijke basis over
de persoonlijke waarden en hoe ze die waarden tot uiting zien komen in de uiteindelijke vastgoedportfolio. Op elk moment
binnen het proces kunnen nieuwe belanghebbenden betrokken worden.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Dit zorgt ervoor dat het een dynamisch proces wordt en dat de tussenproducten niet gefixeerd zijn, maar tijdens het proces
telkens aangepast worden. Dit zorgt ook voor betrokkenheid van de belanghebbenden bij het proces en het eindproduct.
Ten derde is het proces gekenmerkt door het feit dat communicatief zelfsturende organisaties zich niet laten leiden
door het (sociaal) regelsysteem van hun eigen cultuur, maar ze vormen hun eigen cultuur;
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het verwezenlijken
van zijn droom, een communicatief zelfstuurder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door met andere ogen naar de
bestaande cultuur te kijken of door communicatie proberen bestaande regels en wetten aan te passen.



zoals hij dat zag in Amerika, te communiceren met allerlei
andere partijen. Samen met andere partijen wordt de
vertaling steeds bijgesteld, ze creëren dus samen, op
een gelijkwaardige basis het eindresultaat. Maar de
persoonlijke waarde die eraan ten grondslag ligt, welke is
het sturen van studenten op persoons- en burgerschapsontwikkeling, is de constante factor.

een betere omschrijving van een gedeelte van de
waarheid. Het onderzoek naar organisaties die
vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie leverde veel
bruikbare informatie op. Door dit soort vooruitstrevende
organisaties nauwlettend in de gaten te houden,
kunnen vastgoedmanagers de hoogte blijven en leren
van de ontwikkelingen van communicatieve zelfsturing
in het proces van het creëren van een vastgoedportfolio.
Ook een verdieping in de bestaande case studies van Het
Oosten, Da Vinci en De Zwijger leveren nog meer
informatie op over wijze waarop die organisaties hun
vastgoedportfolio creëren. Daartoe zouden meerdere
partijen in het proces geïnterviewd moeten worden.
Maar de nieuwe kennis over communicatieve zelfsturing
in het proces van het creëren van een vastgoedportfolio,
kan ook waardevol zijn voor andere bedrijfsprocessen, in
zowel de bouw als andere vakgebieden. Hoe komt
communicatieve zelfsturing tot uiting in andere
systemen als gezondheidszorg, onderwijs, stadsontwikkeling, rechtssystemen, politiek, etc.? Zowel
verdiepend als verbredend onderzoek kunnen dus
bijdragen aan inzicht hoe systemen veranderen onder
invloed van communicatieve zelfsturing in mens en
maatschappij.

Uit de case studies bleek dus dat communicatieve
zelfsturing bij in het proces van het ontwikkelen van de
vastgoedportfolio bij organisaties die vooruitstrevend zijn
in de beleveniseconomie. Deze organisaties zijn
vooruitstrevend in de beleveniseconomie.
Bij het Solids-concept van Het Oosten werken de klant
en organisatie op een gelijkwaardige basis samen met
het doel om een betekenisvolle belevenis te creëren.
Met de creatie van de Solids, wordt voor beide partijen
een betekenisvolle belevenis gecreëerd, want voor beide
partijen worden niet-materiële behoeften keuzevrijheid
en houden van vervuld.
Ook Da Vinci is een vooruitstrevende organisatie in de
beleveniseconomie, studenten, docenten en leerbedrijven
werken op een gelijkwaardige basis samen. Er wordt
een eigen cultuur gecreëerd, waarin dit mogelijk wordt
gemaakt. Bovendien worden de persoonlijk waarden,
persoon- en burgerschapsontwikkeling vervuld.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
Naar aanleiding van theoretische en praktische input,
is het CAMM-model ontwikkeld, waardoor de vastgoedmanager inzicht krijgt in wat er in het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio zal veranderen naar
aanleiding van de veranderingen in economie en mens en
maatschappij.
Dit onderzoek is multidisciplinair, wat betekent dat er
meerdere disciplines in het onderzoek zijn betrokken,
waartussen een verband wordt gelegd: de disciplines
communiceren met elkaar. Door naar andere vakgebieden
te kijken, zijn er verwachtingen geschetst voor het
vakgebied vastgoedmanagement.
Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn tweeledig:
verdiepend en verbredend.
Enerzijds levert verdere specialisatie nieuwe kennis op,
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VOORWOORD

Onderzoek doen is net als koken. Je bedenkt eerst welk
gerecht je wilt klaarmaken; dan bedenk je welke
ingrediënten daarvoor nodig zijn en hoe die ingrediënten
30 maart
samengevoegd en bereid moeten worden. Tijdens het
koken begint de keuken al heerlijk te geuren van alle
borrelende en sudderende processen die er in de
pannen en ovens plaatsvinden. Uiteindelijk tover je een heerlijke geurende en smakende maaltijd op tafel en het ziet
er ook nog eens fantastisch uit! Een maaltijd is het lekkerst als het met liefde en gevoel is klaargemaakt. Dat is met
onderzoek doen ook zo: als er naast de feiten en wetenschappelijkheden ruimte is voor gevoel dan wordt het allemaal
een stuk spannender. Soms voel je aan dat er iets is, maar zijn er de feiten en de woorden er niet voor om het te
beschrijven. Is het dan niet waar? Jawel, want je weet dat je iets voelt, er moet dus iets zijn. Als je probeert de
wereld te beschrijven met feiten alleen, dan kom je er niet, want feiten zijn wel een gedeelte van de waarheid, maar
niet de gehele waarheid.

2007

Uitgebreid wordt ook pas echt leuk en waardevol als je de maaltijd kunt delen. Ook dat is met onderzoek doen
hetzelfde. Ik pleit dan ook voor een multidisciplinaire aanpak. Als een specialist zijn kennis niet kan communiceren
met andere systemen, heeft zijn kennis een andere, minder duurzame waarde dan wanneer er wel gecommuniceerd
wordt tussen verschillende systemen.
Dit onderzoek gaat over het creëren van een vastgoedportfolio. Dat is mijn vakgebied. Zonder eerst naar andere
vakgebieden te kijken, had ik de verwachtingen voor de toekomst van mijn vakgebied nooit kunnen schetsen.
Andersom denk ik dat de resultaten van mijn onderzoek ook weer waardevol kunnen zijn voor andere vakgebieden. Ik
geloof dat communicatieve zelfsturing namelijk de toekomst is van de mens en maatschappij als geheel.
Communicatieve zelfsturing is een manier van leven en van tegen de dingen aankijken. Door te luisteren naar je
persoonlijke waarden, door deze te uiten en te communiceren hierover met anderen, zul je in staat zijn je eigen
cultuur te vormen.
Ik heb afgelopen jaar dan ook niet alleen veel geleerd over op welke wijze een wetenschappelijk onderzoek gedaan
kan worden, en over mijn vakgebied en over andere vakgebieden economie en filosofie; Dit onderzoek en mijn
aanraking met het begrip communicatieve zelfsturing doen mij anders tegen het leven aankijken. Waardoor dit
onderzoek voor mij een zeer betekenisvolle belevenis is geweest.
Natuurlijk was dit allemaal nooit gelukt zonder de hulp van mijn begeleiders Monique Arkesteijn en Anna Snel.
Monique en Anna: bedankt!
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit rapport kunnen worden gestuurd naar mariekevenselaar@hotmail.
com. U kunt ook bellen op 06 4158 5405.
Marieke Venselaar
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

‘In de inleiding van dit onderzoeksrapport wordt
de aanleiding van het opzetten van dit onderzoek
beschreven . Vervolgens zal de focus van dit
onderzoek behandeld worden, alsmede de
onderzoeksvragen en de relevantie.’

1.1

Beleveniseconomie: nieuwe aandacht voor een oud fenomeen

wilde exotische dieren, het opjutten van het publiek en op
het einde van het spektakel, wanneer de genadeslag wordt
uitgedeeld, bereikt de belevenis één van zijn hoogtepunten.

Waarom betaal je voor een kopje koffie op het San

Marco plein in Venetie misschien wel 6 euro, terwijl je weet
dat een kopje koffie thuis nog geen 10 cent kost? Omdat je
betaald voor de belevenis.
Blijkbaar is men bereid te betalen voor goede belevenissen.
Figuur 1.1 van Gilmore and Pine (1999) laat de connectie
tussen de prijs van een kopje koffie en de manier van
aanbieden zien.
Figuur 1.2 van Schmitt (2003) laat zien dat door hoe meer
belevenissen aan een product toegevoegd worden, hoe
meer de consument bereid is tot kopen. Het lijkt erop een
organisatie twee voordelen heeft aan het verkopen van een
belevenis: waardestijging en toename van de bereidheid van
de consument tot kopen.

Maar wat is er dan veranderd? Waarom wordt er vandaag de
dag weer zo veel aandacht besteed het eeuwenoude
fenomeen van maken en verkopen van belevenissen? Omdat
er bewustzijn is van het feit en omdat belevenissen
verkopen.
Volgens Gilmore en Pine, die het boek ‘Business is a theatre
(1999) schreven is het begin van de nieuwe aandacht aan
belevenissen toe te schrijven aan Walt Disney. ‘Nadat hij
naam had gemaakt door nieuwe belevenissen aan zijn films
toe te voegen – zoals kleuren tekenfilms en 3-D
achtergronden, eindigde hij succesvol met het openen van
Disneyland in Calafornie in 1995 – een levende animatiefilm,
waarin de bezoekers worden geabsorbeerd in de belevenis’.
(Pine and Gilmore, 2005: 20)

Beleveniseconomie is geen nieuw fenomeen. Het maken
en verkopen van belevenissen is al eeuwenoud. De oude
Grieken bijvoorbeeld, bouwden hun tempels groot, zodat de
bezoeker zich klein en sterfelijk voelt. De oude Romeinen
werden door de keizer zoet gehouden met een spektakel
van een belevenis: de gladiatorgevechten. Het gebruik van

Eigenlijk is beleveniseconomie een andere manier van
tegen de dingen aankijken, die er altijd al waren, maar de
taal om het te beschrijven ontbrak. (Boswijk, 2005)

Figuur 1.1: Waardestijging door de manier van aanbieden.
(Pine and Gilmore, 1999)

Figuur 1.2: Hoe meer belevenissen, hoe meer bereidheid tot
kopen. (Schmitt, 2003)
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De volgende voorbeelden laten alvast zien dat beleveniseconomie een breed begrip. Uiteenlopende organisatie houden zich
bezig met het maken en verkopen van belevenissen. Paragraaf 3.1 zal besteed worden aan het definiëren van het begrip
beleveniseconomie.
Disneyland: Het begin van de nieuwe aandacht voor belevenissen;
‘In de amusementsector, van musicals tot concerten, films en tv-shows zijn belevenissen altijd
al een begrip geweest.’ (Gilmore and Pine, 2005: 19). Gilmore and Pine (1999), beschouwen
Disney als de eerste persoon die nieuwe aandacht gaf aan belevenissen.

Nikepark: Creëren van een belevenis om een merk te promoten;
‘With a global event timed to coincide with the 2002 Fifa World Cup in Korea and Japan, Nike
demonstrated what a cutting-edge, dynamic interface for a performance- driven sports brand
can be like.’ (Schmitt, 2003) ‘Nikeparks’ worden opgebouwd bij grote sportevenementen
over de hele wereld. Teams van drie spelers kunnen meedoen aan een snelle serie intense
wedstrijden. Het soort wedstrijden verschilt per stad, maar de opzet is steeds hetzelfde: de
teams laten hun speciale voetbalkunsten zien.

Supperclub: Belevenis in de horeca;
Supperclub Amsterdam begon als een underground restaurant in Amsterdam, waar
artistiekelingen, zoals artiesten, schrijvers, mode ontwerpers, elkaar konden ontmoeten,
eten en lounchen op de bedden en banken. Tussendoor konden de artiesten een optreden of
kunst maken. ‘Even the cooking of the food was presented as a performance and the meal as
art.’ (Van den Berg en Vollebregt, 2002: 162)

Lego: Een virtuele belevenis;
Op de site www.club.lego.com kunnen Lego-fans hun eigen Lego-ontwerp inzenden. Lego
berekent het aantal benodigde steentjes en stuurt het op naar de klant. Het ontwerp wordt
ook op de site geplaatst, zodat andere Lego fans het kunnen zien, en hetzelfde ontwerp
kunnen bestellen, of een variant erop. Op dezelfde web-site kunnen Lego-fans zich inschrijven bij de Lego-club, ze kunnen spelletjes spelen en berichten achterlaten op het forum.
Deze website is meer dan alleen een online shop: het is een Lego-community.

Figuur 1.3 tot 1.6: Voorbeelden van organisaties in de beleveniseconomie.
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1.2

De rol van vastgoed in de beleveniseconomie
De voorbeelden laten niet alleen de breedte van
beleveniseconomie zien, maar ook de rol van vastgoed in
de beleveniseconomie kan er van worden afgeleid. Disney
bijvoorbeeld, heeft een uitgebreide en gevarieerde vasgoedportfolio. Door vastgoed is er in de parken een hele nieuwe
beleveniswereld gecreëerd: de bezoeker wordt volledig
geabsorbeerd in de Disney wereld en vergeet even de
werkelijkheid van de buitenwereld.
Het concept van de Nike parks wordt verwezenlijkt door
tijdelijke gebouwen. Vanwege die tijdelijkheid van vastgoed,
zijn ze in staat op de juiste momenten op de juiste plekken
de juiste belevenissen te creëren. Niet alleen de locatie is
van groot belang, ook het uiterlijk van de accommodatie
is belangrijk: de omgeving is sportief, trendy en innovatief,
passend bij het merk Nike.
Supperclub besteed veel aandacht aan het interieur.
Blijkbaar wordt dit beschouwd als één van de factoren waardoor de juiste belevenis wordt gecreëerd. Maar de locatie is
van minstens zo groot belang. Supperclubs over de wereld
zijn altijd gelokaliseerd in grote trendy steden, zoals
Amsterdam, Rome, Moskou, Berlijn en Parijs. Zouden
bezoekers dezelfde Supperclub-belevenis beleven als de club
zich in een klein Hollands dorpje zou bevinden?
Het enige voorbeeld waarbij geen vastgoed is gebruikt om
de belevenis te creëren is Lego. Logisch, want hier is sprake
van een virtuele belevenis.
Behalve Lego, hebben alle voorbeelden één ding gemeen:
het vastgoed draagt bij aan het creëren van de belevenis.

functie ervan kan vergeleken worden met de paraplu van
Nijs en Peters (2002).
Zoals figuur 1.7 laat zien zou het overkoepelende belevenisconcept geïmplementeerd moeten worden in allerlei
bedrijfsaspecten. Nijs en Peters (2002) onderscheiden
bijvoorbeeld de bedrijfsaspecten communicatie, netwerk,
producten en verpakkingen, personeel en dus de fysieke
omgeving.
Het proces van het implementeren van het belevenisconcept
in al die bedrijfsaspecten, zijn interessant om diepgaander te
bestuderen. Maar dit onderzoek richt zich op het
ontwikkelen van de fysieke omgeving van de belevenis.

Vastgoed in de literatuur over beleveniseconomie
In de literatuur wordt ook wel aandacht besteed aan hoe
vastgoed kan bijdragen aan het creëren van de juiste
omgeving. Maar wanneer het besproken wordt, is het vaak
wel een onderdeel van een groter geheel. Nijs and Peters
(2002) bijvoorbeeld, dragen in hun werk ‘Imagineering’
(2002) een visie aan hoe een ‘fysieke omgeving’ ontwikkeld
kan worden op basis van een belevenisconcept.
Figuur 1.7 is hiervan een visualisatie. Nijs en Peters (2002)
beschouwen de fysieke omgeving als één van de elementen
waarin het overkoepelende belevenisconcept, getekend als
de paraplu, geïmplementeerd zou moeten worden.
Schmitt (2003) beschrijft in zijn werk ‘Customer
experience management’ 5 stappen om een ‘Customer
Experience Framework’ te ontwikkelen, waarvan de tweede
stap het ontwikkelen is van een ‘experiential platform’, de

1.3

Figuur 1.7: ‘Imagineering’ Nijs en Peters (2002)

De focus van dit onderzoek
De voorbeelden laten zien dat beleveniseconomie een breed
begrip is en dat vastgoed een belangrijke rol inneemt in het
creëren van de belevenis. In theorie over beleveniseconomie
wordt er wel aandacht besteed aan vastgoed, maar altijd als
onderdeel van een groter geheel.
Dat er veranderingen in de economie gaande zijn is
duidelijk. Later in dit onderzoek, zullen die veranderingen
meer toegelicht worden. Ook zal blijken dat de basis van de
veranderingen in de economie een verandering is in mens
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1.5

Het resultaat van dit onderzoek
Het resultaat van dit onderzoek is een model, dat is
ontwikkeld op basis van literatuurstudie en case studies,
waarin verwachtingen worden geschetst op welke wijze
bedrijven in de toekomst in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio zullen gaan creëren.
De relevantie van dit onderzoek is zowel theoretisch als
praktisch. Het is een breed, exploratief en multidisciplinair
onderzoek. Nieuwe onderwerpen waar vanuit het perspectief
van vastgoedmanagement weinig onderzoek naar is gedaan
zullen onder de loep worden genomen en in beeld gebracht
worden. Maar de nieuwe inzichten zullen zeker leiden tot
meer vragen en tot aanbevelingen voor verder verdiepend
en verbredend onderzoek.
Maar voor vastgoedmanagers die een vastgoedportfolio
willen creëren voor hun bedrijf dat opereert in de
beleveniseconomie zal dit onderzoek ook praktisch relevant
zijn. Er wordt de vastgoedmanager niet verteld hoe hij
precies te werk zal moeten gaan, ook wordt hem niet
geadviseerd zijn reguliere werkwijze compleet te
veranderen. Wel zal de vastgoedmanager inzichten krijgen
in de invloed van de veranderingen in economie en mens
en maatschappij op zijn vakgebied. De vastgoedmanager
kan het model waarin die toekomstverwachtingen geschetst
worden, interpreteren op de manier hoe hij wil. Hij kan het
bijvoorbeeld gebruiken als een richtlijn waarop hij zijn eigen
manier kan aanpassen of als bron van inspiratie. Verder kan
de vastgoedmanager de cases gebruiken om te zien wat
mogelijke manieren zijn om de nieuwe richtlijnen te
implementeren in zijn proces en zal hij geïnspireerd raken
om zijn eigen manier van werken onder de loep te nemen
en aan te passen aan de nieuwe manier van denken en
doen.

en maatschappij.
De bedrijven veranderen, de mensen die de bedrijfsprocessen leiden veranderen en het doel van het vastgoed
verandert. Het creëren van de vastgoedportfolio is een
proces dat wordt uitgevoerd in een veranderd bedrijf, door
veranderde mensen en met een veranderd doel. Het is
logisch dat het proces van het creëren van de vastgoedportfolio ook zal veranderden. Het is onbekend hoe het
precies verandert, daarom is dit onderzoek opgezet. Op
basis van literatuurstudie en case studies zullen
verwachtingen geschetst worden van de wijze waarop
bedrijven in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio
creëren.

1.4

Onderzoeksvragen
Op welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie
hun vastgoedportfolio zullen creëren?

Ondersteunde onderzoeksvragen zijn:
1 Wat is beleveniseconomie?
2 Waarom is er beleveniseconomie?
3 Wat zijn bestaande manieren om een vastgoedportfolio
te creëren en wat is de relatie met beleveniseconomie?
4 Wat zijn op basis van theorie toekomstverwachtingen
van de wijze waarop organisaties in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio creëren?
5 Op welke wijze creëren momenteel in de praktijk
organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio?
6 Wat zijn verschillen tussen de toekomstverwachtingen
op basis van literatuur en de wijze waarop momenteel
in de praktijk organisaties die vooruitstrevend zijn in
de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio creëren
en wat kan hieruit afgeleid worden ten aanzien van de
verwachtingen voor de toekomst?

Hoofdstuk 1
Inleiding

Hoofdstuk 2
Methodologie

Hoofdstuk 3
Theorie studie

Hoofdstuk 4
Theoretisch
model
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Hoofdstuk 5
Case studies

Hoofdstuk 6
Discussie

Hoofdstuk 7
Conclusie

HOOFDSTUK 2

METHODOLOGIE
‘In het vorige hoofdstuk is beschreven dat dit onderzoek zich zal richten op het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie.
De hoofdvraag waarop middels dit onderzoek antwoord op wordt geprobeerd te vinden is: Op
welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio zullen creëren?
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe antwoord op de hoofdvraag wordt gevonden.
Daartoe wordt eerst het onderzoeksmodel geschetst en uitgelegd. Daarna het type onderzoek
besproken alsmede de manier waarop data verzameld wordt.’

Figuur 2.1: Het onderzoeksmodel
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2.1

worden. Daarvoor worden bouwstenen uit de literatuurstudie van hoofdstuk 3 gebruikt.

Het onderzoeksmodel
Het onderzoek start met een uitgebreide literatuurstudie
(hoofdstuk3) die uit drie onderdelen bestaat: het definiëren
van beleveniseconomie (paragraaf 3.1), een onderzoek
naar diepgaandere argumenten om de verandering in de
economie te verklaren (paragraaf 3.2) en een analyse van
bestaande methoden om een vastgoedportfolio te creëren
(paragraaf 3.3). Het theoretisch model (Hoofdstuk 4) geeft
antwoord op de vraag wat toekomstverwachtingen zijn van
de wijze waarop organisaties in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio creëren.
In hoofdstuk 5 worden de case studies besproken.
Uiteindelijk worden in hoofdstuk 6 het theoretisch model
en de case studie resultaten met elkaar geconfronteerd. Op
basis daarvan worden verwachtingen geschept van de wijze
waarop organisaties in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio zullen creëren.

Case studies
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een beeld te
schetsen van de toekomst van het proces van het creëren
van een vastgoedportfolio. Het doel van de case studies is
om een beeld te schetsen van hoe momenteel organisaties
die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio creëren. In hoofdstuk 6 wordt bepaald of
de resultaten van de case studies lijken op de manier zoals
dat in het theoretisch model in hoofdstuk 4 wordt geschetst.
Om die huidige stand van zaken omtrent het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio te bepalen zijn in eerste
instantie 6 cases onderzocht. Daarvan bleken er 3 echt
vooruitstrevend te zijn in de beleveniseconomie. Die drie
cases zijn nader onderzocht en gebruikt als input voor het
eindmodel.

Literatuur studie
Het doel van de literatuurstudie is tweeledig: enerzijds is het
doel meer inzicht verkrijgen in de context van het
probleem, anderzijds is het doel om aanwijzingen te
verzamelen, die als input dienen in de ontwikkeling van het
theoretisch model (hoofdstuk 4).
Het doel wordt bereikt door drie deelliteratuurstudies te
doen. Ten eerste zal in paragraaf 3.1 onderzocht worden wat
precies beleveniseconomie is. Dat is gedaan door de visies in
inzichten van verschillende belangrijke en bekende auteurs
naast elkaar te leggen en te vergelijken.
Daarna, in paragraaf 3.2, zal aan de hand van Cornelis’
(1993) filosofie over drie stabiliteitslagen in de cultuur en de
transitie naar communicatieve zelfsturing, gezocht worden
naar diepgaandere argumenten die verklaren waarom er
beleveniseconomie is en wat een mogelijke toekomst al zijn.
Er zal blijken dat een verandering in mens en maatschappij
ten grondslag ligt aan de veranderingen in de economie.
Ten derde zullen, in paragraaf 3.3, bestaande methoden om
een vastgoedportfolio te creëren geanalyseerd worden en er
zal een verband gelegd worden tussen de kenmerken van de
bestaande methoden en de kenmerken van de transities in
de economie en in de mens en maatschappij.

Discussie
In de confrontatie worden de toekomstverwachtingen die
geschetst zijn in het theoretisch model en de huidige stand
van zaken die bepaald is aan de hand van de case studies
met elkaar geconfronteerd. Verschillen tussen de cases en
het theoretisch model kunnen leiden tot zowel een
bevestiging van de verwachtingen, als andere inzichten,
waardoor de verwachtingen voor de toekomst zullen worden
bijgesteld. De theoretische input en de input van de case
studies staan op gelijke basis en wegen even zwaar in de
beargumentatie van het eindmodel.

2.2

Het type onderzoek
Dit onderzoek heeft een exploratief karakter. ‘De intentie is
om een hypothese te formuleren. … Het is te vroeg om een
nieuwe theorie te ontwikkelen of om een bestaande theorie
te nemen en specifieke hypotheses te formuleren. Maar je
start ook niet helemaal blanco. … In de meeste gevallen
heeft de onderzoeker ideeën over bepaalde verbanden
tussen bepaalde zaken, maar is daar niet helemaal zeker
van.’ (Baarda en de Goede, 2001: 94)
Volgens Baarda en de Goede (2001: 94) is het doel van
een exploratief onderzoek om open verschil en / of verband
vragen te beantwoorden. In dit onderzoek wordt er een
verband onderzocht tussen de veranderingen in de
economie en vermoedelijke veranderingen op het gebied
van het creëren van een vastgoedportfolio.

Het theoretisch model
Op basis van de literatuurstudie zullen toekomstverwachtingen zijn van de wijze waarop organisaties in de
beleveniseconomie een vastgoedportfolio creëren geschetst
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HOOFDSTUK 3

LITERATUURSTUDIE
‘In het vorige hoofdstuk is de methodologie van dit onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 is besteed
aan de literatuur studie. Het doel van de literatuurstudie is tweeledig: enerzijds is het doel meer
inzicht verkrijgen in de context van het probleem, anderzijds is het doel om aanwijzingen te
verzamelen, die als input dienen in de ontwikkeling van het theoretisch model (hoofdstuk 4). Het
doel wordt bereikt door drie deelliteratuurstudies te doen.
Dit tweeledige doel wordt bereikt door antwoorden te zoeken op de volgende drie deelvragen:
1	
Wat is beleveniseconomie?
2
Waarom is er beleveniseconomie?
3	
Wat zijn bestaande manieren om een vastgoedportfolio te creëren en wat is de relatie met
beleveniseconomie?
In paragraaf 3.1 wordt aan de hand van literatuur over beleveniseconomie onderzocht wat
bele-veniseconomie is, of het te definiëren is en wat kenmerken ervan zijn.
In paragraaf 3.2 wordt aan de hand van Cornelis’ filosofie over communicatieve zelfsturing
uitgelegd waarom er beleveniseconomie is. Er zal blijken dat er een transitie gaande is in de mens
en maatschappij. Die transitie verklaart waarom de economie verandert, en op basis van die
transitie worden ook verwachtingen geschapen voor de toekomst van het proces van het
ontwerpen van een vastgoedportfolio.
In paragraaf 3.3 worden bestaande manieren besproken om een vastgoedportfolio te creëren. Dat
gebeurt aan de hand van modellen die die manieren beschrijven. Ook worden de modellen met
elkaar vergeleken en worden karakteristieken van de modellen beschreven. Tenslotte wordt de
relatie gelegd tussen beleveniseconomie, de filosofie over communicatieve zelfsturing en de
be-staande manieren om een vastgoedportfolio te creëren.
Op basis van de resultaten van hoofdstuk 3, wordt in hoofdstuk 4 het theoretisch model geschetst.
Het theoretisch model laat zien wat verwachtingen zijn voor de wijze waarop in de toekomst
organisaties hun vastgoedportfolio zullen creëren.’
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3.1.1

Wat is beleveniseconomie?
‘Om beter te kunnen begrijpen wat het verband is tussen
beleveniseconomie en de manier waarop organisaties hun
vastgoedportfolio creëren, zal eerst vastgesteld worden wat
beleveniseconomie is.

1: Commodities zijn producten die gemaakt zijn van ruwe
grondstoffen, bijvoorbeeld dierlijke, plantaardige of minerale
grondstoffen. De prijs van de commodities wordt bepaald
door de spanning tussen vraag en aanbod.
2: Goederen zijn tastbare producten. De bedrijven maken
die goederen door de commodities te bewerken. De
goederen worden anoniem verkocht en bijvoorbeeld via een
catalogus door de klant gekocht.
3: Services zijn immateriële, niet tastbare activiteiten die zijn
gericht op de ‘bekende’ individuele wensen van de klant. De
grens tussen goederen en producten is vaak onduidelijk, een
restaurant bijvoorbeeld, levert de tastbare producten eten
en drinken, maar ze bieden ook services aan.
4: Het recentelijk ontdekte aanbod van belevenissen kan
daar gevonden worden, waar een bedrijf bewust de services
gebruikt als een podium en de goederen als rekwisieten om
persoonlijk met de klant in contact te komen. Belevenissen
zijn memorabel.

Bij sommige organisaties is het duidelijk dat ze
belevenissen verkopen. Over het feit of Disney belevenissen
verkoopt hoeft niet gediscussieerd te worden. Ook bij Lego
en de Nike-parks is het duidelijk dat de belevenis een
belangrijke rol speelt in de organisatie.
Bedrijven die ruwe goederen verkopen, zoals staal en hout
zijn niet zozeer bezig zijn met het creëren en verkopen van
belevenissen.
Maar tussen deze voorbeelden is een grijs gebied met
voorbeelden van organisaties waarover te discussiëren valt.
Hoe zit het bijvoorbeeld met Albert Heijn? En grote winkelketens als H&M? En een vliegmaatschappij als EasyJet?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt het
rapport ‘What is experience economy?’ (Venselaar, 2006)
gebruikt. Daarin is ook onderzocht wat beleveniseconomie
is. Dat is gedaan door de visies en opvattingen van
verschillende auteurs die schrijven over beleveniseconomie naast elkaar te leggen en te vergelijken. De
resultaten worden gebruikt en uitgebreid met meer
ecentere literatuur. Sommige auteurs geven expliciet een
definitie van beleveniseconomie en anderen niet. In het
laatste geval wordt een interpretatie gegeven, of wordt de
kern van hun gedachten gebruikt. De meeste auteurs zijn
gekozen, omdat ze belangrijke en be-kende onderzoeken
of ervaringen opgedaan hebben gedaan op het gebied van
beleveniseconomie’

Gilmore en Pine (1999) definiëren beleveniseconomie als de
toename van de waarde door een belevenis toe te voegen
aan een product of service.
Falk en Dierkling (2000)
Falk en Dierkling (2000) benadrukken in hun ‘interactive
experience model’ dat de ervaring van de klant wordt
bepaald door de persoonlijke, sociale en fysieke omgeving.
Ieder individu heeft een unieke en persoonlijke context,
omdat de klant zelf meehelp aan het creëren van de
belevenis. Falk en Dierkling (2000) noemen dit de
persoonlijk agenda: Een combinatie van verwachtingen en
bedoelde voordelen.
Falk en Dierkling (2000) geven geen definitie van
bele-veniseconomie, maar ze dragen bij aan het inzicht dat
iedere belevenis in een individuele context wordt gecreëerd
en dat de klant dus ook een aandeel heeft in het creëren
van de belevenis.

Gilmore and Pine (1999)
In 1999 produceerden Gilmore en Pine hun bestseller:
‘Experience economy, Every business is a stage.’
‘Because of increase of welfare all over the world, products
become commodities, which cause a decrease of prices.’
(Pine and Gilmore, 1999) Door een belevenis aan een
pro-duct toe te voegen stijgt waarde van het product.

Nijs en Peters (2002)
In 2002, produceren Nijs en Peters hun werk ‘Imagineering,
het creëren van belevingswerelden’, waarin ze niet spreken
van beleveniseconomie, maar van ‘affectie economie’.

Pine and Gilmore (1999) onderscheiden 4 economische
fases, zoals in figuur 1.1 op pagina 16 al is aangegeven.

Volgens Nijs en Peters (2002) is het niet meer genoeg om
alleen maar entertainment aan de belevenis toe te voegen,
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maar een transformatie van de klant is een echte
betekenisvolle belevenissen. Het doel is om de klant leven in
te blazen, om ze te fascineren, om aandacht te trekken, een
impuls te geven en te activeren.

management, a revolutionary approach to connecting with
your customers’ (2005) dat Customer Experience
Management het antwoord is op eerdere mislukte pogingen
om echt contact te maken met de klant.
In het eerste hoofdstuk van zijn werk, dat de titel draagt:
‘Taking the customer seriously - finally’ beschrijft Schmitt
(2005) dat alle eerdere methodes beweerden echt klantgeoriënteerde te zijn, maar dat in werkelijkheid niet waren.
‘The marketing concept appeared to be fundamentally
engineering and logistic driven.’ (Schmitt, 2003: 11)
‘According to the model Customer Satisfaction, is an
outcome oriented attitude deriving from customers who
compare the performance of the product with the
expectations of it. If the product is below customers’
expectations, they will be dissatisfied; if it is above
expectations the customer will be satisfied. In the customer
satisfaction framework, expectations and performance are
viewed in purely functional, product-driven terms.’ (Schmitt,
2003: 13)

Nijs en Peters (2002) vinden de term ‘beleveniseconomie’
niet passen bij deze economische fase, omdat dat te veel
geassocieerd wordt met entertainment en theater. Ze
spre-ken liever van ‘affectie-economie’. ‘Het gaat erom de
klant te bewegen en aansluiting te vinden bij hun
waardesysteem: op de juiste plaats, op de juiste tijd met de
juiste compositie.’ (Nijs en Peters, 2002)
Volgens Nijs en Peters (2002) gaat de aandacht in ‘affectieeconomie’ uit naar het bewegen van mensen en aansluiting
vinden met hun persoonlijke waarde systeem.
Piët (2003)
Op de eerste pagina van haar werk ‘De emotiemarkt’ geeft
Piët haar definitie van beleveniseconomie:
‘In beleveniseconomie is de focus op producten en services
die de niet-materiele behoefte van de klant vervullen – per
groep of als een individu; niet als een product, maar als de
core activiteit’ (Piët, 2003: 1)

Volgens Schmitt (2005) zouden de bedrijven de aandacht
moeten leggen bij echte klantgerichtheid.
Boswijk, Thijssen et al (2005)
Boswijk, Thijssen et al (2005) onderscheiden twee generaties
in beleveniseconomie:

Piët (2003) geeft twee redenen voor de groei van aandacht
naar het vervullen van niet materiele behoeften: de angst
van mensen die is ontstaan door onder andere terrorisme,
en de materiele welvaart.
Volgens Piët (2003) zijn mensen tegenwoordig verslaafd aan
emoties en belevenissen. Maar hoe meer emoties en
belevenissen ze ervaren, hoe minder indruk ze op den duur
zullen maken. Het meemaken van steeds dezelfde
belevenissen leidt bij de mensen uiteindelijk tot verveling.
Piët (2003) refereert aan Ello Paul die ‘De mateloze mens’
schreef. Daarin beschrijft hij dat mensen de leegte niet
willen voelen. Ze willen een ziel hebben. Als ze die nodig
hebben, kopen ze het.

De eerste generatie: Staging en belevenissen.
De oorzaak van de opkomst van deze generatie was de
opkomst van internet, e-mail, sms, GSM, etc. Mensen
hebben meer contact met elkaar en de grens tussen werk
en privé vervaagt. Bedrijven spelen in op deze situatie. Deze
opkomst van de eerste generatie van beleveniseconomie dateert vanaf het einde van de jaren ’90 van de
vorige eeuw. Het doel was om persoonlijke en unieke
ervaringen te creëren. Deze eerste generatie van beleveniseconomie vond zijn uiting vaak in geroepattracties, retail
concepten en evenementen.

‘In beleveniseconomie is de focus op producten en services
die de niet-materiele behoefte van de klant vervullen – per
groep of als een individu; niet als een product, maar als de
core activiteit’ (Piët, 2003: 1)

Volgens Boswijk, Thijssen et al (2005) is in de eerste
ge-neratie van beleveniseconomie het doel van de
organisaties om persoonlijke en unieke belevenissen te
creëren, de klant heeft hierin een passieve rol.

Schmitt (2005)
Schmitt (2005) beschrijft in zijn werk ‘Customer experience

De tweede generatie: co-creatie
Co-creatie is gericht op de individuele mens en de sociaal24

culturele waarde waar de individu naar streeft. Er vindt een
verschuiving plaats van een aanbodgestuurde economie
naar een vraaggestuurde economie. ‘De mens wordt bij de
tweede generatie experiences als uitgangspunt genomen
in zijn streven naar betekenisvolle belevenissen waarmee
hijzelf zijn bestaan opbouwt.’ (Boswijk, Thijssen et al, 2005:
43)

en services om een belevenis te creëren. Piët (2003) spreekt
zich duidelijk uit over dat bedrijven het verkopen van de
belevenis als hun core business gaan zien.
Het tweede thema waar de auteurs herhaaldelijk over
schrijven is de actievere rol van de klant in het creëren van
de belevenis. Het feit dat Pine en Gilmore (1999) ‘Business is
a theatre’ gebruiken, kan hier als metafoor gebruikt worden
voor de passieve rol van de consument, zoals de bezoeker
van een theater ook een passieve rol heeft in de voorstelling.’
Boswijk, Thijssen et al (2005) erkennen dat in de eerste
generatie de klant een passieve rol heeft in de beleveniseconomie. Bij de tweede generatie , die Boswijk, Thijssen et
al (2005) co-creatie noemen, creëren klant en bedrijf samen
de belevenis.

Boswijk, Thijssen, et al noemen de tweede generatie van
beleveniseconomie co-creatie. In co-creatie staan volgens
hen de mens en zijn streven naar de sociaal-culturele waarde
centraal.
Conclusie: Wat is beleveniseconomie?
In het overzicht waar alle visies van de behandelde auteurs
samenkomen, komen drie thema’s telkens terug.

Het derde thema is de toename van de individualiteit van de
belevenis. De metafoor van het theater van Pine en Gilmore
(1999) wordt hier weer gebruikt om aan te geven hoe in
het begin nog geprobeerd werd een groot aantal klanten te
bereiken met dezelfde belevenis.

Het eerste thema is de toename van de waarde van de
immateriële aspect van het product. Daarbij vindt een
ontkoppeling van product en belevenis plaats. Gilmore en
Pine (1999) spreken nog over het gebruiken van goederen
Definitie / focus

Eind
jaren
‘90

Boswijk,
Thijssen, et al

Volgens Boswijk, Thijssen et al (2005) is in de eerste generatie van beleveniseconomie het doel van de organisaties om persoonlijke en unieke belevenissen te
creëren, de klant heeft hierin een passieve rol.

1999

Pine and
Gilmore

Gilmore en Pine (1999) benadrukken de toename van de waarde door een
belevenis toe te voegen aan een product of service.

2000

Falk and
Dierking

Falk en Dierkling (1992) geven geen definitie van beleveniseconomie, maar ze
dragen bij aan het inzicht dat iedere belevenis in een individuele context wordt
gecreëerd en dat de klant dus ook een aandeel heeft in het creëren van de
belevenis.

2002

Nijs and Peters Volgens Nijs en Peters (2003) gaat in ‘affectie-economie’ de aandacht uit naar het
bewegen van mensen en aansluiting vinden met hun persoonlijke waarde systeem.

2003

Piët

‘In beleveniseconomie is de focus op producten en services die de niet-materiele
behoefte van de klant vervullen – per groep of als een individu; niet als een
pro-duct, maar als de core activiteit’ (Piët, 2003: 1)

2003

Schmitt

Volgens Schmitt zouden de bedrijven de aandacht moeten leggen bij echte
klantgerichtheid.

2005

Boswijk,
Thijssen, et al

Boswijk, Thijssen, et al noemen de tweede generatie van beleveniseconomie
co-creatie. In co-creatie staan volgens hen de mens en zijn streven naar de sociaalculturele waarde centraal.

Tabel 3.1: Overzicht van de behandelde auteurs en hun visies.
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- Toename van de waarde van de immateriële aspecten.
- Actievere rol voor het individu in het creëren van de belevenis.

Auteur

- Toename van de individualiteit van de belevenis.

Year

De affectie-economie van Nijs en Peters (2002) wijst al op
het individueler worden van de belevenis. Volgens Nijs en
Peters (2002) zou aandacht moeten uitgaan naar het vinden
van aansluiting het persoonlijke waardesysteem van de
klant. Schmitt (2005) bevestigt de noodzaak van de
be-drijven om volledig klantgeoriënteerde te worden.
Boswijk, Thijssen, et al (2005) onderstrepen ook het belang
van het uniek zijn van de belevenis, dat kan worden bereikt
door samen met de klant een belevenis te creëren die
aansluit bij de sociaal-culturele waarde waar de klant naar
op zoek is.

hoog aandeel in het creëren van de belevenis, wat meer zou
duiden op een geval van de derde fase.
Supperclub is een voorbeeld van de eerste fase. Pine en
Gilmore (1999) benadrukten al dat restaurants een mix is
van het aanbod van goederen, services en belevenissen.
Lego is een voorbeeld van de derde fase. De klant en bedrijf
creëren samen de belevenis. Bovendien is de belevenis
uniek en heeft de klant een actieve rol in het creëren van de
belevenis.
Albert Heijn, H&M en EasyJet zijn organisaties waar het
draait om de producten, maar waar de waarde of de
bereidheid tot kopen zijn gestegen vanwege het toevoegen
van een belevenis.

Geen van de auteurs behandelt alle drie de thema’s
expliciet. Maar alle visies samen vormen het inzicht dat
de aandacht in de beleveniseconomie uitgaat naar de drie
genoemde thema’s.
Om een beeld te schetsen van hoe de ontwikkeling van de
economie in de praktijk tot uiting komt zijn er drie fases
onderscheden:

Er blijkt dat het moeilijk blijft om organisaties precies in
een fase te plaatsen. De reden daarvoor is dat overgangen
tussen de fases niet discreet zijn, maar elkaar geleidelijk
opvolgen en blijkbaar, zoals bij de Nike parks, kan binnen
één organisatie het ene thema al verder ontwikkeld zijn dan
het andere.

Fase 1: De eerste fase in de ontwikkeling van beleveniseconomie is gericht op het toevoegen van een belevenis aan
een product of service, waardoor de waarde van het product
of de service toeneemt. De klant heeft een passieve rol en
de belevenis is massagericht.

De beleveniseconomie is nog steeds in ontwikkeling en
misschien zullen er in de toekomst nog vele fases volgen.
In dit onderzoek naar het creëren van een vastgoedportfolio
in de beleveniseconomie is het belangrijk om vast te stellen
op welke fase van de beleveniseconomie dit onderzoek zich
richt.
Dat kan één van de drie behandelde fases zijn, maar er is
vastgesteld dat de beleveniseconomie zich steeds verder
ontwikkelt, de economie zit in een transitiefase.
Nu is de derde fase de meest recente fase, waarin nog een
heleboel ontdekt kan worden. Voor dit onderzoek naar het
creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie
is het interessant om de betekenis en kenmerken van deze
fase verder uit te diepen. In paragraaf 3.1.2 wordt verder
gezocht naar de betekenis en kenmerken van de derde fase
van de ontwikkeling van beleveniseconomie.

Fase 2: De tweede fase in de ontwikkeling van de beleveniseconomie is gericht op het verkopen van de belevenis als
hoofdactiviteit.
Fase 3: De derde fase in de ontwikkeling van beleveniseco-nomie is gericht op het co-creëren van betekenisvolle
bele-venissen aan een individu.
Het plaatsen van organisaties in de drie fases
Disney worden geclassificeerd in de eerste als wel de
tweede fase van beleveniseconomie. Soms betaald de klant
voor de belevenis alleen, zoals toegangskaarten voor één
van de parken. Soms betaald de klant voor een product met
een toegevoegd belevenis, zoals kleding, petten, en allerlei
andere Disney-producten.
De Nike parks zijn een voorbeeld van de eerste fase van
belevenis economie. De Nike parks zijn gratis en de
deelname aan de wedstrijden zijn gratis. De creatie van de
belevenis is blijkbaar gericht op het verkopen van meer Nike
producten voor hogere prijzen. Anderzijds heeft de klant een

3.1.2

De derde fase in de ontwikkeling van de
beleveniseconomie
De zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘Wat is
beleveniseconomie?’ van de vorige paragraaf resulteerde in
drie thema’s waarnaar in de beleveniseconomie de aandacht
verschuift. Daarbij is een onderscheid van drie fases in de
ontwikkeling naar beleveniseconomie gemaakt, waarvan de
derde fase is gericht op het verkopen van betekenisvolle
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belevenissen aan een individu. De klant en het bedrijf
creëren samen de belevenis (co-creatie) en de belevenis
sluit aan bij de persoonlijke waarden van de klant.

onduidelijk of deze fase bij de tweede generatie van
experience economy hoort of dat zij hier impliciet al spreken
van een derde of vierde generatie. Verder blijft in tabel 3.2
het onderscheid tussen Prahalad en Ramaswamy (2004) en
Zuboff and Maxmin (2004) niet duidelijk.

Deze beschrijving van de derde fase van de beleveniseconomie is het uitgangspunt voor dit verdiepende
onderzoek naar de betekenis en de kenmerken van de derde
fase van beleveniseconomie. Op basis van dit verdiepende
onderzoek kan de huidige omschrijving van de derde fase
van bele-veniseconomie worden aangepast.
Om de betekenis van de derde fase verder uit te diepen,
wordt tabel 3.2 als ondersteuning gebruikt. Tabel 3.2 laat
zien dat in de visie van Boswijk, Thijssen et al (2005) een
transitie plaatsvindt van een volledig aanbodgestuurde
eco-nomie naar een volledig vraaggestuurde economie.
Dit hangt ook samen met het tweede thema, namelijk dat
het aandeel van het individu in de transactie met bedrijven
toeneemt.
Maar sommige onderdelen van de tabel zijn ook verwarrend.
Ten eerste levert de gebruikte terminologie verwarring op.
Zoals eerder beschreven onderscheiden Boswijk, Thijssen, et
al (2005) een eerste en een tweede generatie in
bele-veniseconomie. De tweede fase van beleveniseconomie
wordt door Boswijk, Thijssen et al (2005) co-creatie
genoemd. Dus, volgens tabel 3.2 worden Prahalad en
Ramaswamy (2004) beschouwd als de vertegenwoordigers
van de tweede generatie van beleveniseconomie. Boswijk,
Thijssen et al (2005) beschouwen zichzelf als
vertegenwoordigers van de vraaggestuurde fase. Het is

Bovendien, in de laatste kolom spreken Boswijk, Thijssen et
al (2005) van communicatieve zelfsturing. Bij de beschrijving
van dit concept hebben zij zich laten inspireren door Cornelis
(1993). Cornelis (1993) is een filosoof en kennis theoreticus
en schreef in 1993 zijn werk ‘Logica van het gevoel’, waarin
hij zijn theorie over de drie stabiliteitslagen in de cultuur
beschrijft en de huidige transitie van het tweede naar
de derde stabiliteitslaag. De derde stabiliteitslaag noemt
Cornelis ‘communicatieve zelfsturing’. De vraag is of het wel
mogelijk is om een filosofische theorie te vergelijken met
theorieën vanuit het vakgebied economie. ‘Filosofie brengt
de stukken waaruit de wereld is opgebouwd samen.’
(Cornelis, 1993). Deze uitspraak van Cornelis zou betekenen
dat hij filosofie zelf beschouwt als een vakgebied dat zich
concentreert op een hoger abstractieniveau dan economie.
Het feit dat de plek waar Boswijk, Thijssen et al (2005)
Cornelis’ filosofie plaatsen twijfelachtig is, betekent niet dat
het bestuderen van Cornelis geen nuttige nieuwe informatie
kan opleveren die bijdraagt aan het beantwoorden van de
vragen wat beleveniseconomie is, waarom er beleveniseconomie is en wat de link is tussen beleveniseconomie en
het creëren van een vastgoedportfolio. Boswijk, Thijssen et
al (2005) refereren ten slotte niet voor niets aan Cornelis.

fase

Aanbod sturing

Verfijnde aanbod
sturing

Aanbod- en vraagsturing

Vraag- en aanbodsturing

Vraagsturing

Dominante
logica

Massa productie

Mass customization

Co-creatie

Support economy

Communicatieve
zelfsturing

Kenmerken

Grootschalige
uniforme productie
gericht op
schaalvoordelen

Grootschalige modulaire productie gericht
op schaalvoordelen
en op beperkte keuze
van de afnemer Staging en scripting

Producent en
consument trekken
samen op en de commerciële
experience co-creatie
staat centraal

Federaties van
aanbieders vormen
een support network
en spleen in op de
vraag

De mens richt zelf
met anderen zijn
leven in en zoekt
naar betekenisvolle
belevenissen die zijn
leven zin en inhoud
geven.

Vertegenwoordigers

Traditionele
economisten zoals
Smith and Keynes.

Pine and Gilmore

Prahalad and Ramaswamy

Zuboff and Maxmin

Boswijk, Thijssen,
et al

Tabel 3.2: Transformatie van aanbod naar vraagsturing. Boswijk, Thijssen, et al (2005: 154)
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en de andere elementen uit het netwerk. Verder wordt de
waarde van het netwerk betekenisvol, omdat het aansluit bij
de behoeften van de klant. Voor een gezond mens zou dit
co-creatie netwerk waardeloos zijn. Figuur 3.2 is een visuele
interpretatie van het co-creatie netwerk van Prahalad en
Ramaswamy (2004).

Kortom, Boswijk, Thijssen et al (2005) geven in hun tabel
3.2 zeer bruikbare informatie die kan leiden tot het doel van
deze paragraaf, namelijk het uitdiepen van de betekenis van
de meest recente fase in ontwikkelingen in de beleveniseconomie. Maar er zijn te veel aanmerkingen op de tabel om
het klakkeloos over te nemen.
Tot aan de derde kolom correspondeert de visie van Boswijk,
Thijssen et al (2005) met wat in paragraaf 3.1.1 al ontdekt
is. Daarom start de verdiepende studie van deze paragraaf
met het analyseren van de theorieën van Prahalad en
Ramaswamy (2004) en Zuboff en Maxmin (2004). Op basis
van deze twee auteurs wordt de eerdere beschrijving van de
derde fase eventueel aangescherpt en/of aangepast. Daarna
wordt in de paragraaf 3.2 de filosofie van Cornelis over de
drie stabiliteitslagen in de cultuur en de transitie naar de
stabiliteitslaag van communicatieve zelfsturing behandeld.
In paragraaf 3.2 wordt ook de link gelegd tussen de filosofie
van Cornelis en de ontwikkelingen in de beleveniseconomie.
Tenslotte wordt in paragraaf 3.2 de positie van dit onderzoek
in de beschreven context bepaald.
Prahalad and Ramaswamy (2004): de DART principes
Prahalad and Ramaswamy (2004) beschrijven in hun werk:
‘The future of competition, co-creating unique value with
customers’ dat de rol van de klant aan het veranderen is,
vanwege de nieuwe mogelijkheden die welvaart en nieuwe
technieken oplevert. Het voorbeeld van een co-creatie
netwerk illustreert deze gedachte.

Figuur 3.2: Visualisatie van het co-creation netwerk van Prahalad and
Ramaswamy (2004)

Voorbeeld van een co-creatie network
Een pace maker reguleert het ritme van het hart en heeft
voor hartpatiënten veel waarde. De waarde stijgt wanneer
er extra’s aan de pace maker wordt toegevoegd,
bijvoorbeeld een functie die de dokter automatisch
informatie over de patiënt toezendt, bijvoorbeeld per sms.
Zo kan de dokter de toestand van de patiënt nauwlettend in
de gaten houden. Een extra functie waarmee het ziekenhuis
ook automatisch geïnformeerd wordt als het echt heel slecht
gaat met de patiënt en hij moet worden opgenomen. En als
de hartner dan weer door het ziekenhuis wordt gebeld, stijgt
de waarde van de pace maker voor de patiënt nog meer. De
waarde van de pace maker voor de hartpatiënt verschuift
van alleen de fysieke voordelen naar de co-creatie waarde,
die zijn oorsprong vindt in de interactie tussen de patiënt

In het co-creatie netwerk is er niet alleen interactie
tussen de hartpatiënt en de andere elementen, maar er is
ook interactie tussen de elementen onderling. Alleen dan is
er een solide netwerk opgebouwd. (Vertaald, Prahalad and
Ramswamy, 2004).
Volgens Prahalad en Ramaswamy (2004) is co-creatie
gebaseerd op 4 bouwstenen: Dialoog, Toegang (Access),
Risico schatting en Transparantie. Prahalad and
Ramaswamy (2004) noemen dit de DART-principes.
‘Dialogue means interactivity, deep engagement, and a
propensity to act – on both sides. Dialogue is more than just
listening to the customers … it implies shared learning and
communication between to equal problem solvers.’ (Prahalad
and Ramaswamy, 2004: 25)
In plaats van de traditionele overdracht van producten van
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het bedrijf naar de klant, is tegenwoordig het doel om
toegang te krijgen tot waardevolle belevenissen – het
bezitten van bepaalde goederen is daar geen onderdeel van.
‘We must uncouple the notion of access from ownership’.
(Prahalad and Ramaswamy, 2004: 26)
Het principe achter het idee van risico inschatting in de
context van de DART-principes is dat nadelen van het product
evenveel worden benadrukt als de voordelen: open en eerlijk.
‘The consumer will insist that businesses inform them fully
about risks, providing not just data, but appropriate
methodologies for assessing the personal and societal risk associated with products and services.’ (Prahalad and
Ramaswamy, 2004: 29)

2004: 93)
In het tweede gedeelte van ‘The support economy’
beschrijven Zuboff and Maxin (2004) de ‘transaction crisis’,
die is veroorzaakt wordt door de ontmoeting van oude
organisaties en de nieuwe individu. Volgens Zuboof en
Maxmin (2004) gaapt er een enorm gat tussen de nieuwe
individu en de huidige organisaties, ‘die nog steeds draaien
op een bedrijfslogica die honderd jaar geleden is ontwikkeld
als een antwoord op de dromen van de mensen van toen.’
(Vertaald, Zuboff and Maxmin, 2004: 177)
In het derde gedeelte van ‘The support economy’ (2004) is
beschreven dat er een mogelijkheid is tot een economische
revolutie, waarin de wensen van de nieuwe individu en hun
behoeften tegemoet worden gekomen. Zuboff en Maxmin
(2004) beschrijven daarin hoe organisaties proberen te
anticiperen op de nieuwe individuen, maar dat alle
methodes mislukken, omdat organisaties er niet in slagen
echt klantgericht te worden. De opkomst van internet dat
hielp om het gat tussen de behoeften van de nieuwe
individuen en het aanbod van oude organisaties te
overbruggen, noemen Zuboff en Maxmin (2004) ‘the
digital dream’. Volgens Zuboff en Maxmin (2004) verschafte
internet de nieuwe individu toegang tot meer informatie
en de mogelijkheid deel te nemen in allerlei communicties
die meehelpen aan selfsupport van het individu. Waar oude
organisatie er niet in slaagden de behoeften van de nieuwe
individuen te bevredigen, was internet het antwoord.

Volgens Prahald en Ramswamy (2004) is transparantie
nodig, omdat het traditionele voordeel van de asymmetrie
in informatie tussen de klant en het bedrijf snel aan het
verdwijnen is. ‘Firms can no longer assume opaqueness of
prices, costs, and profit margins. And as information about
products, technologies and business systems become more
accessible, creating new levels of transparency becomes
increasingly desirable.’ (Prahalad and Ramaswamy, 2004:
30) Door de vier bouwstenen van de DART-prinicples te
combineren, kan een bedrijf belangrijke nieuwe
mogelijkheden creëren. De combinatie van toegang en
transparantie bijvoorbeeld, maakt het mogelijk voor de klant
om hun keuzes te maken op basis van goede en volledige
informatie. De combinatie van dialoog en risico schatting
stimuleert de bekwaamheid om te discussiëren en
mee-ontwikkelen van publieke en private beleidskeuzes.

Kortom, Zuboff and Maxin (2004) spreken van de
‘support economy’. Omdat in het eind van de twintigste
eeuw de mens meer veranderd is dan de organisaties en is
het tijd dat organisaties een nieuwe bedrijfslogica te
ontwikkelen. Zuboff and Maxin (2004) beschouwen de verandering in de relatie tussen de klant en het bedrijfs als een
belangrijke factor van de ‘support economy’.

Zuboff and Maxin: The support economy, 2004
‘The support economy’ van Zuboff en Maxin (2004) bestaat
uit drie delen. Volgens Zuboff en Maxmin (2004) zijn
‘mensen meer veranderd dan de organisaties waarvan ze
afhankelijk zijn’ (Vertaald, Zuboff and Maxin, 2004: 27)
Gebaseerd op de constatering dat ‘het kapitalisme heeft
bijgedragen aan het creëren van een wereld van weergaloze
overvloed’ (Vertaald, Zuboff and Maxin, 2004: 93) wordt beschreven hoe mensen reageren op deze nieuwe wereld.
‘The new individual seek meaning, not just material
seccurtity and comfort. They enjoy the lives they lead, in
which those possessions play a part. They insist on selfexpression, participation, and influence because they share
the certain knowledge that the singularity of their own lives
cannot be deduced to the general case.’ (Zuboff and Maxin,

Korte analyse
In beide theorieën wordt de transitie van het individu
behandeld. Zuboff en Maxin (2004) spreken van ‘het nieuwe
individu’. ‘Nieuwe individuen zoeken naar betekenis in hun
leven, niet naar alleen materiele veiligheid en comfort.’
(Vertaald, Zuboff and Maxin, 2004: 93)
Ook in het co-creatie netwerk van Prahalad en Ramaswamy
(2004) staat de individu en zijn niet-materiele behoeften
centraal. Ook benadrukken ze dat de niet-materiële
behoeften verschillen per individu. De pace maker en alle
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extra functies zijn voor de hartpatiënt zeer waardevol, maar
voor een gezond persoon waardeloos.

Het word co-creatie in de eerste omschrijving vindt zijn
oorsprong bij Prahalad en Ramaswamy (2004) en bleek te
betekenen ‘samen creëren’. Het concept van ‘samen creëren’
vindt ook een link met de theorie van Zuboff en Maxmin
(2004) en hun ideeën over de functie en het gebruik van
internet en bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen
in communities.
De eerste omschrijving van de derde fase in de
ontwikke-ling van beleveniseconomie zal aangepast worden,
want het woord co-creatie is onbegrijpelijk voor leken. Het
woord zal worden vervangen door: ‘twee of meer partijen
creëren samen’

Beide theorieën pleiten voor meer communicatie op een
ge-lijkwaardige basis, om de klant te ondersteunen om hun
leven te leiden op de manier zoals ze dat zelf willen.
In beide theorieën wordt ook behandeld dat bedrijven
zouden moeten gaan anticiperen op de veranderende
consument. Volgens Prahalad and Ramaswamy (2004) is
co-\creatie de oplossing. In een co-creatie netwerk creëren
de klant en het bedrijfs samen een unieke en waardevolle
belevenis. De DART-principes zijn richtlijnen voor
organisaties om effectief te kunnen communiceren met hun
klanten. Door het gebruik van deze richtlijnen, heeft de klant
makkelijker toegang tot meer en betrouwbaardere
informatie waarop hij zijn keuzes kan baseren. De klant
krijgt op die manier meer keuze in hoe hij zijn leven wil
leven.

In beide theorieën wordt benadrukt dat een kenmerk van
het nieuwe individu is dat ze op zoek zijn naar
vervulling van niet-materiële behoeften. Een belevenis wordt
pas waardevol wanneer het aansluiting vindt bij de
persoonlijke waarden van een individu. Dit komt overeen
met de oude beschrijving van de derde fase in de ontwikkeling van beleveniseconomie en de oude beschrijving zal dus
niet hoeven worden aangepast.

Prahalad and Ramaswamy (2004) dragen de DARTprincipes aan, Zuboff en Maxmin (2004) beschouwen
internet als de overbrugging van het gat tussen de nieuwe
individu en de oude organisaties. Internet slaagde er dus in
aan de behoeften van de nieuwe individuen te voldoen. Dit
was de oude organisaties niet gelukt.

Een aspect dat in de oude omschrijving niet is behandeld,
is dat de betrokken partijen op een gelijkwaardige basis
zouden moeten communiceren. Door open en eerlijke
communicatie tussen het bedrijf en de klant, krijgt de klant
meer mogelijkheden in hoe hij zijn leven wil leven.

Overeenkomsten tussen de twee theorieën zijn dus:
dat twee of meer partijen samen betrokken;
dat de partijen op een gelijkwaardige basis
handelen en communiceren;
met het doel een betekenisvolle belevenis te
creëren. Betekenisvol betekent hier dat het aansluit
bij de niet-materiële behoeften van het individu.
Vergelijking van de nieuwe inzichten en de oude
omschrijving van de derde fase van beleveniseconomie.
De korte analyse leidde tot drie kenmerken die in de twee
onderzochte theorieën overeenkomen. Eerder onderzoek
leidde al naar de volgende omschrijving van de derde fase
van beleveniseconomie:

Prahalad and Ramaswamy (2004) en Zuboff and Maxin
(2004) hebben bijgedragen aan beter begrip van de
bete-kenis van de derde fase in de ontwikkeling van
belevenise-conomie. Gebaseerd op hun visies, is de oude
omschrijving van de derde fase van de ontwikkeling in de
beleveniseconomie aangepast tot:

3.1.3

Conclusie: Wat is beleveniseconomie?
Het doel van deze paragraaf was om de volgende vraag te
beantwoorden: Wat is beleveniseconomie?
Beleveniseconomie is het fenomeen van een verschuiving
van aandacht in de economie op drie thema’s: de toename
van de waardering van de immateriële aspect, de actievere
rol van de klant in het creëren van de belevenis en de
toename van de individualiteit van de belevenis.
Om een beeld te schetsen van hoe de ontwikkeling van de

De derde fase in de ontwikkeling van beleveniseconomie is
gericht op het co-creëren van betekenisvolle belevenissen.
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economie in de praktijk tot uiting komt zijn er drie fases in
de onderscheden:

overlopen. De drie thema’s geven aan op welke punten de
economie zich in de toekomst waarschijnlijk verder gaat
ontwikkelen. Het is niet duidelijk hoe het zich precies gaat
ontwikkelen, en wanneer het zal eindigen.
Er zijn drie tijdsperspectieven onderscheden: (1) voor de
transitie, (2) de transitiefase en (3) na de transitie.
Vanwege de geleidelijke overgangen is het moeilijk jaartallen
te verbinden aan de drie tijdsperspectieven.
Boswijk, Thijssen et al (2005) plaatsen de eerste generatie
van de beleveniseconomie eind jaren ’90. Voor het begin
van de transitie wordt dus eind jaren 90 van de vorige eeuw
aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen wanneer de
transitie ophoudt en het ‘eindstation’ is bereikt. De pijl aan
het eind ‘ingerimpeld’. Dat is gedaan om aan te geven dat
het niet zeker is wanneer de transitiefase ophoudt.

Fase 1: De eerste fase in de ontwikkeling van
beleveniseconomie is gericht op het toevoegen van een
belevenis aan een product of service, waardoor de waarde
van het product of de service toeneemt. De klant heeft een
passieve rol en de belevenis is massagericht.
Fase 2: De tweede fase in de ontwikkeling van de
bele-veniseconomie is gericht op het verkopen van de
belevenis als hoofdactiviteit.
Fase 3: De derde fase in de ontwikkeling van de
beleveniseconomie is gericht op twee of meerdere partijen,
die op een gelijkwaardige basis, een betekenisvolle belevenis
creëren.

Cornelis (1993) beschouwt filosofie een vakgebied dat de
brokstukken waaruit de wereld is opgebouwd samenbrengt.
Boswijk, Thijssen et al (2005) beschouwen Cornelis’ filosofie
als ‘eindstation’ van de ontwikkeling van de economie, zoals
ze in tabel 3.2 aangeven. De verwachting is dat Cornelis’
filosofie over communicatieve zelfsturing meer diepgaandere
argumenten verschaft over waarom de mens verandert en
wat een waarschijnlijke toekomst is van de veranderingen.
Daarom is de volgende paragraaf volledig geweid aan
Cornelis (1993). De inhoud van zijn filosofie wordt
besproken en er zal een link worden gelegd tussen zijn

De grenzen tussen de fases zijn niet discreet, maar de fases
gaan geleidelijk in elkaar over. De derde fase is de meest
recente fase. De economie is zich steeds verder aan het
ontwikkelen en het is niet precies duidelijk waar het naar toe
gaat een hoe snel het veranderd.
Deze resultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide
vergelijking en analyse van 9 auteurs die op het gebied van
bele-venissen en beleveniseconomie onderzoek hebben
gedaan of hun eigen ervaringen hebben beschreven.
Figuur 3.3 is een visualisatie van de ontwikkelingen in de
beleveniseconomie. De figuur laat zien dat de economie in
een transitie verkeert en dat de transitiefase tot nu toe is
onderverdeeld in drie fases die geleidelijk in elkaar

filosofie en de beleveniseconomie.

Figuur 3.3: De drie fases van beleveniseconomie in de loop van de tijd.
(1 = eerste fase, 2 = tweede fase, 3 = derde fase)
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3.2.1

Deze paragraaf begint met een beschrijving van de inhoud
van Cornelis’ filosofie. Daarna worden aan de hand van een
interpretatie drie kenmerken van communicatieve zelfsturing
beschreven. Tenslotte wordt de relatie gelegd tussen
Cornelis’ (1993) filosofie en de beleveniseconomie.’

Communicatieve zelfsturing
‘In de vorige paragraaf is onderzocht wat beleveniseconomie
is. De ontwikkeling van de beleveniseconomie is te bevangen
in drie thema’s: de toename van de waardering van de
immateriële aspect, de actievere rol van de klant in het
creëren van de belevenis en de toename van de
individualiteit van de belevenis.

De drie stabiliteitslagen in de cultuur
Cornelis onderscheidt drie stabiliteitslagen in de cultuur en
beschouwt de lagen in een hiërarchische volgorde. Om van
de ene naar de andere stabiliteitslaag te kunnen
ontwikkelen moet een mens volgens Cornelis (1993) een
catharsis ondergaan: ‘een emotionele bevrijding uit een
verouderd kennissysteem en de nesteling der emoties in
een nieuwe stabiliteitslaag in de cultuur die mogelijk maakt
om te denken wat tevoren niet kon worden gedacht, noch
gezegd. … Catharsis werkt met behulp van communicatie en
produceert een nieuw zelfbeeld en wereldbeeld.’ (Cornelis,
1993: 7).

De derde fase in de ontwikkeling van de beleveniseconomie
is de meest recente fase, die het meest verschilt van de
traditionele economie. De derde fase in de ontwikkeling
van de beleveniseconomie is gericht op twee of meerdere
partijen, die op een gelijkwaardige basis, een betekenisvolle
belevenis creëren.
Er zijn dus veranderingen gaande in de economie.
Economieën veranderen niet zomaar. Waarschijnlijk ligt
een verandering van de mens en maatschappij hieraan ten
grondslag. Zowel Prahalad en Ramaswamy (2004) als Zuboff
en Maxmin (2004) spreken over de veranderende mens, die
meer aandacht heeft voor immateriële aspecten en die
behoefte heeft aan invloed op de manier waarop hij zijn
leven wil leiden. Naar aanleiding van de tabel 3.2, waarin
Boswijk, Thijssen et al (2005) Cornelis beschouwen als het
‘eindstation’ van de ontwikkelingen in de beleveniseconomie,
wordt Cornelis’ filosofie gebruikt om diepgaandere
argumenten te vinden waarom mens en maatschappij
veranderen.

Figuur 3.4 is een visualisatie van de drie stabiliteitslagen. De
mens en maatschappij is altijd op zoek naar stabiliteit van
emoties in de drie stabiliteitslagen.

Het doel van deze paragraaf is om meer diepgaandere
argumenten te vinden waarom de economie verandert en
wat een waarschijnlijke toekomst is van de veranderingen en
daarmee antwoord te vinden op de volgende vraag:
Waarom is er beleveniseconomie?
Cornelis (1993) is een Nederlandse filosoof en kennis theoreticus en hij is bekend van zijn werken ‘Logica van het
gevoel’ (1993), ‘De vertraagde tijd’ (1999) and ‘Rustpunten
van de geest’ (1999). In zijn werk ‘Logica van het gevoel’
(1993) schrijft Cornelis over drie stabiliteitslagen in de
cultuur als nesteling der emoties. Al zijn latere werk is
gebaseerd op dit werk. De mens en maatschappij
ontwikkelen zich volgens Cornelis (1993) uiteindelijk naar
de derde stabiliteitslaag die hij communicatieve zelfsturing
noemt.

Figuur 3.4: De drie stabiliteitslagen Cornelis (1993)
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De drie stabiliteitslagen en waarom een mens zich ontwikkelt van de ene naar de andere laag.
Het is de doelstelling van de hele menselijke cultuur en de sociale uitdrukkingsvorm van de kennis … de negatieve
emoties van angst, boosheid en verdriet buiten te sluiten. …
In de eerste fase van de cultuur was alle kennis erop richt de mensheid te bevrijden van angst. Daarom
ontstonden er overal religies, aanvankelijk van een vriendelijke soort, met godinnen als Moeder Aarde. De
godinnen ware in wezen moeders die geborgenheid brachten en die de angst wegnamen. Zolang een mens of een
groep lijdt aan angst, boosheid en verdriet zijn er geen leerprocessen mogelijk. Het is als met een dier dat wordt
geprest in een kooi te gaan, daar wil het dier niet in. Zo wil een mens niet binnengaan in een kennissysteem dat
staat te tobben met angst, boosheid of verdriet. In die kenniswereld wil hij niet leven en dus wil hij niet leren. De
tweede logische stap in de cultuur was de invoering van het sociaal regelsysteem en de systemen van scholing die
erbij hoorden. Weliswaar kunnen we nu wijzen op de beperkingen van het sociaal regelsysteem, met de
zelfbegrenzing van de standaardisering. Dat neemt niet weg dat het regelsysteem ook de eerste sociale gedaante
was van de rechtvaardigheid en dus dat het regelsysteem een cultuurlaag heeft aangelegd waarmee de boosheid
werd verdreven, stap voor stap. Voor de wet is iedereen gelijk, dat is althans het beginsel. Een rood stoplicht geld
voor iedereen. Als de stoplichten niet werken, dan treed de boosheid verrassend snel op, waaruit blijkt dat het
sociaal regelsysteem, als logische stap in de ontwikkeling , onmisbaar is om de emotie van boosheid te nestelen in
de cultuur en de agressiviteit te blussen. …
het systeem van rechtsregels [is zo] opgezet, dat het niet leert en dus zichzelf niet vernieuwt. Als er ergens een
uitspraak is gedaan, door een rechtelijke instantie, dan is het juridische systeem zo opgezet dat de uitspraak in de
toekomst wordt herhaald. Dat heet jurisprudentie. Hier is te merken dat het rechtssysteem de oudste gedaante is
van het sociaal regelsysteem en de grondslag waarop mensen terugvallen om genoegdoening te krijgen voor hun
toorn. Maar wat tevens tot uiting komt, is een gebrek van ouder regelsysteem, namelijk dat het logisch in
veranderlijk en statisch is opgezet, zodat het sociaal leerproces van inzicht en bijsturing wordt buitengesloten.
Daarom is een logische volgende stap in de culturele ontwikkeling van de mens onvermijdelijk, dat we gaan naar
communicatie en zelfsturing van het leren, waardoor het regelsysteem wordt tot een infrastructuur waarvan de
geldigheid in elke situatie opnieuw wordt herzien. Als die volgende stap niet wordt gezet, dan dient zich het verdriet
aan als negatieve emotie en dan wordt de hele cultuur depressief. … Het regelsysteem moet worden vervangen
door ethiek. Het respect voor zelfsturing van anderen is een logisch beginsel waarvan alle juridische regelsystemen
alleen maar afgeleiden zijn. (Cornelis, 1999: 143)
organisatorisch en technologisch leerde handelen, in een
sociaal regelsysteem van gehoorzaamheid en politieke
hiërarchie, maar zonder terugmelding. De macht was
totalitair en de mensheid was gehoorzaam. De twintigste
eeuw produceerde de zwijgende mens zonder zelfsturing en
zonder communicatie. (Cornelis, 1999: 8)

De eerste stabiliteitslaag van het natuurlijk systeem is
primitief en mensen proberen veiligheid en geborgenheid te
vinden bij ouders en door mythes en religies te ontwerpen.
Als ze geen veiligheid en geborgenheid kunnen vinden,
ervaren ze emoties van angst.
Zodra hun emoties in deze laag gestabiliseerd zijn, kan de
mens doorgroeien naar de volgende stabiliteitslaag. Mensen
beginnen regels te ontwerpen om controle te houden over
de situatie.

‘Volgens Cornelis bevindt de huidige maatschappij zich
vandaag de dag op een dwaalspoor. We leven in een
transitiefase van het sociaal regelsysteem naar de derde
stabiliteitslaag van communicatieve zelfsturing. In het

‘De balans van de twintigste eeuw is dat de maatschappij
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sociaal regelsysteem worden mensen gestuurd door de
buitenwereld, door het uitvoeren van taken en het opvolgen
van regels. Mensen waren zwijgzaam; ze gehoorzaamden
en pasten zich aan aan wat van hen werd verwacht. Ook
kennissystemen waren en velen zijn nog steeds ‘autistisch’.
Er vindt geen communicatie plaats tussen systemen en er is
geen herkenning van het feit dat elk systeem maar een
onderdeel is van de werkelijkheid en niet de hele
werkelijkheid. Er wordt veel waarde gehecht aan feiten
en materialistische en wetenschappelijke aspecten van de
werkelijkheid, terwijl belangrijke en betekenisvolle niet
tastbare aspecten worden verwaarloosd.’ (Vertaald, Snel,
2006)

het bedrijf.’ (Cornelis, 1999:14)
‘De balans van de 20e eeuw is dat de maatschappij
organisatorisch leerde handelen, in een sociaal regelsysteem
van gehoorzaamheid en politieke hiërarchie, maar zonder
terugmelding. De macht was totalitair en de mensheid was
gehoorzaam. De twintigste eeuw produceerde de zwijgende
mens zonder zelfsturing en zonder communicatie.’ (Cornelis,
1999: 8)
Mensen van de 20e eeuw probeerden dus te leven naar
het sociale normen en de regels die van buitenaf werden
opgelegd. In de stabiliteitslaag van de communicatieve
zelfsturing raakten mensen bevrijd van het sociale
regelsysteem, omdat ze in discussie traden met elkaar over
het doel van het sociale regelsysteem. Ze luisteren weer
naar hun persoonlijke waarden, die hen van binnenuit
stuurt. Men begint weer meer aandacht te schenken aan de
immateriële factor. In het sociaal regelsysteem wordt veel
waarde gehecht aan feiten en materialistische en
wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid. In de
stabiliteitslaag van de communicatieve zelfsturing grijpen
mensen terug op hun persoonlijke waarden, het niet
tastbare innerlijke van de mens, wat zelfsturing mogelijk
maakt.

Maar wanneer het sociaal regelsysteem te complex wordt,
en de regels geen oplossing meer bieden, raken mensen
gefrustreerd en boos. Het wordt onmogelijk om altijd alle
regels goed op te volgen, want regels beginnen elkaar tegen
te spreken. Als een logisch gevolg vindt een ontwikkeling
plaats naar communicatieve zelfsturing: mensen beginnen
zichzelf te sturen in plaats van dat ze gestuurd worden door
de buitenwereld.

Het besturen van de toekomst houdt in dat mensen wordt
geleerd zichzelf te sturen. Ze zijn dan ook verantwoordelijk
voor hun eigen fouten. Als je zelf stuurt in zake je werk,
je gezondheid, je leerprocessen en de vragen van welzijn,
dan kun je de schuld niet meer geven aan de baas, aan de
regering, aan de burgermeester, aan de duivel. Zolang je de
schuld geeft aan een ander, of aan iets anders, dan leer je
niet, want dan stuur je niet, en alle sturen is zelf sturen, dat
is al zo als het gaat om fietsen. (Cornelis, 1999: 12)

‘De definitie van waarden is dat het gaat om belangen die
geldig zijn voor iedereen.’ (Corrnelis, 1999: 131) ‘Niet
alleen zijn waarden belangen die gelden voor iedereen. De
waarden ook opgesteld als beginselen voor sturing als we
de tekorten van voorgaande werkwijzen hebben ingezien.’
(Cornelis, 1999: 143)
2e kenmerk: Communicatie
Communicatieve zelfstuurders zijn in staat om hun eigen
cultuur te vormen door te communiceren met anderen over
het doel van het sociaal regelsysteem.

Kenmerken van communicatieve zelfsturing
Hoewel Cornelis in zijn werk nergens expliciet de kenmerken
van communicatieve zelfsturing opsomt, wordt dat in deze
paragraaf toch gedaan. Deze kenmerken worden gebruikt
als input voor het theoretisch model. Hoewel deze
opsomming van kenmerken berust op basis van een
persoonlijke interpretatie van de filosofie, is er zo dicht
mogelijk bij de woorden van Cornelis gebleven.

‘De taal legt een systeem aan van communicatie. Alles wat
gezegd kan worden is taal, de bouwstenen voor een
vertelling, over hoe de wereld is en hoe de mens kan zijn en
de wereld kan veranderen. Daaruit volgt ook wat
communicatie is, namelijk het tonen van mogelijkheden. Als
het gevolg van spreken niet is dat dingen mogelijk lijken die
we tevoren niet als mogelijkheid in konden zien, dan is er
geen communicatie geweest.’ (Cornelis, 1999: 11)

1e kenmerk: Persoonlijke waarden
‘De belangstelling voor de mens en zijn mogelijkheden zal
centraal komen te staan in de volgende eeuw, terwijl in de
twintigste eeuw de staat centraal stond, de organisatie en
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3e kenmerk: Cultuur
‘Het systeem van het gevoel vindt zijn betekenis in de
buitenwereld. Daardoor herkent de mens zich in de externe
wereld.’ (Cornelis, 1999: 10)

In deze paragraaf wordt de link tussen de twee vakgebieden
expliciet gemaakt. Drie tijdperspectieven moeten hierbij
worden onderscheden: (1) voor de transitie, (2) de
transitiefase en (3) na de transitie. Vanwege de geleidelijke
overgangen zijn jaartallen zijn niet precies te verbinden aan
de drie tijdsperspectieven.

Dit is een andere manier om te zeggen dat in het sociaal
regelsysteem mensen werden gevormd door hun cultuur,
maar dat in de communicatieve zelfsturing de mens zijn
eigen cultuur schept. ‘De mens leeft niet van indrukken of
impressies, maar van expressies.’ (Cornelis, 1999: 10) De
cultuur reflecteert de expressies van de maatschappij in het
de stabiliteitslaag van communicatieve zelfsturing, mensen
herkennen dat. Een kenmerk van zelfsturende mensen is dat
ze hun eigen cultuur vormen in plaats van dat ze door de
cultuur gevormd worden.

Van materialisme naar aandacht voor ontastbare
immateriële aspecten.
Volgens Cornelis wordt er in het sociaal regelsysteem veel
waarde gehecht aan feiten en materialistische en
wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid en wordt
er in de communicatieve zelfsturing teruggegrepen op hun
persoonlijke waarden, het niet tastbare innerlijke van de
mens, wat zelfsturing mogelijk maakt.
Prahalad en Ramaswamy (2004) spreken ook van nieuwe
aandacht voor het immateriële en volgens hen is zijn de
nieuwe mogelijkheden die welvaart en nieuwe technieken
oplevert daarvan de oorzaak. In een co-creatie netwerk
wordt een betekenisvolle belevenis gecreëerd voor de mens.
De belevenis wordt betekenisvol, omdat het aansluit bij de
persoonlijke waarden van het individu. Zuboff en Maxmin
(2004) zijn hier ook duidelijk in: ‘Nieuwe individuen zoeken
naar betekenis in hun leven, niet naar alleen materiele
veiligheid en comfort. Ze genieten van het leven dat ze
leiden, waarin de bezittingen een rol spelen. Ze staan op
zelf expressie, deelname en invloed.’ (Zuboff and Maxmin,
2004: 93)

‘In perioden en op plaatsen in de wereld waar het
maatschappelijk leerproces omgekeerd wordt voorgesteld,
waar het individu zich moet aanpassen aan de maatschappij,
daar gaat het slecht.’ (Cornelis, 1999: 7)

3.2.2

De link tussen Cornelis en beleveniseconomie
Met het lezen van de filosofie over de stabiliteitslagen en de
transitie van het sociaal regelsysteem naar communicatieve
zelfsturing wordt wellicht de link tussen Cornelis’ filosofie
(1993) en de beleveniseconomie intuïtief al gelegd. Er is een
transitie gaande op zowel economisch gebied als in de mens
en maatschappij.

Eerste kenmerk:Een communicatief zelfstuurder is gedreven door persoonlijke
waarden.

Tweede kenmerk:Communicatie is een
voorwaarde voor zelfsturing, want communicatie betekent meer mogelijkheden en
meer mogelijkheden betekent meer sturing.

Derde kenmerk:Een communicatief zelfstuurder zoekt herkenning van zijn persoonlijke
waarden in de cultuur en in de reactie van
anderen op zijn expressies. De omgeving
gedraagt zich als een spiegel.

Figuur 3.5: Visualisatie van de drie kenmerken van communicatieve zelfsturing (gebaseerd op een interpretatie van Cornelis (1993) filosofie.
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Vakgebied

(Voor de transitie)
Sociaal regelsysteem

Filosofie

Er wordt veel waarde gehecht aan feiten,
materiële en wetenschappelijke aspecten
van de werkelijkheid.

Economie

Mensen zoeken naar vervulling van materiele behoeften.

Transitiefase

(Na de transitie)
Communicatieve zelfsturing
Er wordt in de communicatieve zelfsturing teruggegrepen op hun persoonlijke
waarden, het niet tastbare innerlijke van
de mens, wat zelfsturing mogelijk maakt.

3 fases waarvan de derde fase is gericht
op twee of meerdere partijen, die op een
gelijkwaardige basis, een betekenisvolle
belevenis creëren.

Met betrekking tot de drie thema’s waarin
de economie zich ontwikkelt: de toename
van de waardering van de immateriële
aspect.

Tabel 3.4: Relatie Cornelis en beleveniseconomie.

Communicatie op een gelijkwaardige basis
Communicatie speelt in zowel de economische transitie als
de transitie in mens en maatschappij een belangrijke rol.
Prahald en Ramaswamy (2004) beschrijven de DARTprincipes als richtlijnen voor een meer open en eerlijke
communicatie tussen klant en bedrijf. Zuboff en Maxmin
(2004) zien internet en daarmee de mogelijkheid tot
deelname aan communities als een oplossing waardoor de
behoeften van het nieuwe individu wordt bevredigd.
In het sociaal regelsysteem volgden mensen volgens
Cornelis zwijgzaam alle regels op. Er was geen
communicatie en systemen waren ‘autistisch’. Zelfsturing
wordt volgens Cornelis (1993) mogelijk gemaakt door
communicatie: ‘Daaruit volgt ook wat communicatie is,
namelijk het tonen van mogelijkheden. Als het gevolg van
spreken niet is dat dingen mogelijk lijken die we tevoren niet
als mogelijkheid in konden zien, dan is er geen
communicatie geweest.’ (Cornelis, 1999: 11) Door
communicatie is de mens in staat zijn eigen cultuur te
vormen en communicatie is dus een voorwaarde voor
zelfsturing.

Toename van de rol van de klant
In het co-creatie netwerk van Prahalad and Ramaswamy
(2004) wordt de toename van de klant in het creëren van
de belevenis benadrukt doordat het bedrijf en de klant gaan
samenwerken. Ook Zuboff and Maxmin (2004) spreken van
een behoefte van de klant voor een actievere rol: Internet
verschafte de nieuwe individu toegang tot meer informatie
en de mogelijkheid om deel te nemen in allerlei
communities die hielpen met het self-support.’ (Vertaald,
Zuboff en Maxmin, 2004)
Ook communicatieve zelfsturing is gericht op een actieve rol
van het individu. Het individu stuurt zichzelf in plaats van
dat het gestuurd wordt door de cultuur van de buitenwereld;
het individu neemt een actieve rol aan in plaats van dat het
zich passief opstelt. Een communicatief zelfsturend individu
vormt zijn eigen cultuur (actief) in plaats van dat het individu wordt gestuurd door de cultuur (passief).

Vakgebied

(Voor de transitie)
Sociaal regelsysteem

Filosofie

Het individu wordt gestuurd door de
buitenwereld en gevormd door de cultuur.
Het individu neemt dus een passieve rol
aan.

Economie

Het is een aanbodgestuurde economie.
(Boswijk, Thijssen et al, 2004: 154) Er is
dus een passieve rol van de klant in het
creëren van het aanbod.

Transitiefase

(Na de transitie)
Communicatieve zelfsturing
Het individu stuurt zichzelf en vormt haar
eigen cultuur. Het individu neemt dus een
actieve rol aan.

Klant en bedrijfs beginnen samen te
werken op een gelijkwaardige basis om de
betekenisvolle belevenis te creëren.

Tabel 3.5: Relatie Cornelis en beleveniseconomie.
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Met betrekking tot de drie thema’s waarin
de economie zich ontwikkelt: een actievere rol voor het individu.

Vakgebied

(Voor de transitie)
Sociaal regelsysteem

Filosofie

Het individu is zwijgzaam. Systemen
zijn autistisch.

Economie

Er was weinig echte communicatie
tussen klant en bedrijf. Het bedrijf
bood iets aan en de klant kon besluiten het wel of niet af te nemen.

Transitiefase

(Na de transitie)
Communicatieve zelfsturing
Door communicatie is de mens in
staat zijn eigen cultuur te vormen.
Communicatie maakt zelfsturing
mogelijk.

In co-creatie netwerken, de DARTprincipes en internet dragen bij aan
communicatie tussen partijen.

3.2.3

Met betrekking tot de drie thema’s
waarin de economie zich ontwikkelt:
meer individualiteit van de belevenis.

Tabel 3.6: Relatie Cornelis en beleveniseconomie.

Conclusie paragraaf 3.2: Communicatieve zelfsturing
Het doel van deze paragraaf was om meer diepgaandere
argumenten te vinden waarom de economie verandert en
argumenten vinden voor wat een waarschijnlijke toekomst
is van de veranderingen. Daarmee wordt de volgende vraag
beantwoord: Waarom is er beleveniseconomie?

diepgaande redenen waarom de mens tegenwoordig die
andere behoeften heeft. De mens raakt bevrijd van het
sociaal regelsysteem, waarin ze van buitenaf werden
gestuurd. Nu nemen ze het stuur in eigen handen en daarbij
grijpen zij terug op hun persoonlijke waarden, de ontastbare
persoonlijke waarden van de mens, wat zelfsturing mogelijk
maakt. Door te communiceren zijn mensen in staat hun
eigen cultuur te vormen in plaats van dat ze gevormd
worden door hun cultuur. Communicatie maakt zelfsturing
mogelijk.

Mens en maatschappij leven in een transitiefase van het
sociaal regelsysteem naar communicatieve zelfsturing. In
de economie komt dit tot uiting in drie thema’s: de toename
van de waardering van de immateriële aspect, de actievere
rol van de klant in het creëren van de belevenis en de
toename van de individualiteit van de belevenis.

Figuur 3.6 is een visualisatie van de relatie tussen de
transitie van de mens en maatschappij en de transitie in de
economie. Ook hier worden de drie tijdsperspectieven in
acht genomen: de periode voor de transitie, de transitiefase
en de periode na de transitie. Momenteel zijn economie en
mens en maatschappij, zoals in de figuur is aangegeven, in
de transitiefase.
Net als bij de transitie in de economie,
zijn de
ontwikkelingen geleidelijk en is het
moeilijk de transities te koppelen aan
jaartallen. Wel spreekt Cornelis ervan
dat de 20e eeuw de zwijgzame mens
produceerde en dat het millennium
en de bijbehorende problemen die
ontstonden bijdroeg aan het begin
van de transitie naar communicatieve
zelfsturing.

Zowel Prahalad en Ramaswamy (2004) als Zuboff and
Maxmin (2004) spreken van het nieuwe individu en hun
nieuwe ontastbare immateriële behoeften, waar de bedrijven
op zouden moeten anticiperen. Cornelis beschrijft

Figuur 3.6: Visualisatie van de relatie tussen
de transitie in de economie en de transitie van
het sociaal regelsysteem naar communicatieve
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Het creëren van een vastgoedportfolio			
‘In het eerste deel van dit hoofdstuk zijn de
ontwikkelingen in de economie beschreven. De ontwikkeling
van de economie is samengevat in drie thema’s: de toename
van de waardering van de immateriële aspect, de
actievere rol van de klant in het creëren van de belevenis
en de toename van de individualiteit van de belevenis.
Om te laten zien hoe de ontwikkeling van de economie in
de praktijk tot uiting komt, is de transitiefase tot nu toe
onderverdeeld in drie fases, waarvan de derde en meest
recente fase is gericht op twee of meerdere partijen, die
op een gelijkwaardige basis, een betekenisvolle belevenis
creëren.
In het tweede deel van dit hoofdstuk is Cornelis’ filosofie
gebruikt om meer diepgaandere argumenten te vinden
waarom de economie verandert en wat een waarschijnlijke
toekomst is van de veranderingen. De transitie die Cornelis
(1999) beschrijft van het sociaal regelsysteem naar
communicatieve zelfsturing geeft meer inzicht in waarom
mens en maatschappij en de economie veranderen. In deze
paragraaf zal aandacht worden geschonken aan het proces
van het creëren van een vastgoedportfolio. Het doel van de
paragraaf is om de volgende vraag te beantwoorden:

In het eerste deel van deze paragraaf wordt uitgelegd
wat een vastgoedportfolio is, waarom het creëren van een
vastgoedportfolio een belangrijk en ingewikkeld proces is en
waarom er veel modellen zijn ontwikkeld die de vastgoed
manager houvast geven in het proces van het ontwikkelen
van een vastgoedstrategie.
In het tweede deel worden bestaande modellen die de
vastgoedmanager houvast geven bij het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio beschreven.
In het derde deel worden de modellen vergeleken en
geanalyseerd. Kenmerken van de modellen zullen
beschreven worden.
Tenslotte wordt de relatie gelegd tussen de resultaten van
de modelanalyse en de transities in economie en in mens en
maatschappij. Er zal namelijk blijken dat veel kenmerken van
de bestaande modellen voor het creëren van een
vastgoedportfolio overeenkomsten vertonen met kenmerken
van het sociaal regelsysteem.’

3.3.1

Wat is een vastgoedportfolio?
Het doel van dit onderzoek is om een verwachting te
schetsen van hoe bedrijven in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio creëren. Deze paragraaf gaat in op het
begrip vastgoedportfolio. Er zal vastgesteld worden wat er
met een vastgoedportfolio bedoeld wordt.

Wat zijn bestaande manieren om een vastgoedportfolio te
creëren en wat is de relatie met beleveniseconomie?

Een kenmerk van vastgoed, waardoor het zich onderscheidt
van andere producten is dat vastgoed niet verplaatsbaar

Figuur 3.7: Vastgoed (Den Heijer, De Jonge et al, 2004: 35)
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is. Verder neemt vastgoed een bijzondere positie in de
maatschappij in, omdat het de mens beschermt tegen het
klimaat , het accommodeert activiteiten en het vormt zijn
centrum van de wereld waarin hij leeft. ‘Maar vastgoed
is ook een reflectie van de maatschappij én het vormt de
maatschappij.’ (De Jonge, Den Heijer, et al, 2004: 35)

juiste belevenis. Omdat de vastgoedportfolio een groot deel
beslaat op de balans van een organisatie, omdat het een
ingewikkeld proces is om de relatief statische vastgoedportfolio te matchen met de dynamische vraag naar
vastgoed en omdat vastgoed zoveel waarde kan toevoegen
aan een bedrijf, is het belangrijk voor bedrijven om
zorgvuldig een vastgoedportfolio te creëren. Om de
vastgoedmanager, degene binnen het bedrijf die is belast
met de taak om de vastgoedportfolio te creëren en te
beheren, te helpen met deze vaak ingewikkelde en grote
taak, zijn er modellen voor het creëren van een vastgoedportfolio ontwikkeld. Die modellen laten manieren zien hoe
een vastgoedportfolio gecreëerd kan worden.

In de praktijk is er altijd een discrepantie tussen vraag en
aanbod van vastgoed. De vraag naar vastgoed is vaak
dynamisch. Omdat het lang duurt om vastgoed te maken,
kan de vastgoedmarkt niet snel reageren op deze
dynamische vraag.
Figuur 3.7 laat zien wat er allemaal onder de noemer
vastgoed valt. De rood gestippelde cirkel geeft aan op welke
onderdelen van vastgoed dit onderzoek zich richt:
bedrijfs- en publieke utiliteitsbouw. Een vastgoedportfolio
is de verzameling van alle vastgoed dat een organisatie
gebruikt, of ze het nou huurt of in eigen bezit heeft.

3.3.2

Algemene structuur van het proces
Figuur 3.8 is een visualisatie van de algemene structuur van
het proces van het creëren van een vastgoedportfolio. De
bestaande modellen zullen later, in paragraaf 3.3.3
vergeleken en geanalyseerd worden.
De algemene structuur van het proces van het creëren van
een vastgoed portfolio bestaat uit drie deelproducten: (1) de
bedrijfsstrategie, (2) de vastgoedstrategie en (3) het plan
voor de gebouwinterventies en drie deelprocessen: (A) het
deelproces van het ontwerpen van de bedrijfsstrategie, (B)
het deelproces van het ontwerpen van de vastgoedstrategie en (C) het deelproces van het operationaliseren van de
vastgoedstrategie waarvan een concreet plan voor gebouwinterventies het product is.

Bedrijfs- publieke utiliteitsbouw kan geanalyseerd worden op
drie niveaus: locatie, exterieur en interieur. Bij het creëren
van een vastgoedportfolio zal de vastgoed manager
besluiten moeten maken op alle drie de niveaus.
Op interieurniveau vervaagt de grens tussen vastgoed en
goederen. Het interieur is namelijk vaak wel verplaatsbaar
en zou derhalve dus niet onder de noemer vastgoed
vallen. Echter is het interieur wel belangrijk in het creëren
van de juiste belevenis. In dit onderzoek zal dit aspect
van de vastgoedportfolio dus wel in beschouwing worden
genomen, ondanks het feit dat het twijfelachtig is of het
interieur wel of niet onder de noemer vastgoed geplaatst
kan worden.

Deelproduct (1)
De bedrijfsstrategie
De meeste bedrijven hebben een bedrijfsstrategie. Er is veel
variatie in hoe bedrijven hun strategie presenteren.
Sommigen hebben de strategie kort en bondig beschreven in
steekwoorden, anderen hebben meer tekst en/of
afbeeldingen nodig. De bedrijfsstrategie wordt vaak
gepresenteerd op de website van de bedrijven, of in folders
of andere media. De terminologie varieert ook: visie en
missie zijn bijvoorbeeld woorden die ook vaak worden
gebruikt. Er is veel variatie in de manier van presenteren
van de bedrijfsstrategie, maar meestal wordt de visie van
het bedrijf beschreven, de doelen en de manier waarop het
bedrijf denkt de doelen te bereiken.

Vastgoed is van veel betekenis zijn voor organisaties. Naast
dat bedrijfsvastgoed de werknemers en klanten beschermt
tegen het klimaat en dat het de activiteiten van de
organisatie accommodeert, kan volgens De Jonge vastgoed
en vastgoedmanagement de volgende 7 waarden toevoegen
aan een organisatie: ‘toename van de productiviteit, afname
van de kosten, risico controle, toename van de waarde van
vastgoed, toename van flexibiliteit, verandering van bedrijfscultuur, PR en marketing.’ (De Jonge, 2004)

Deelproduct (2)
De vastgoedstrategie
Zoals in paragraaf 3.3.1 al is aangegeven is het proces van
het creëren van een vastgoedportfolio vaak ingewikkeld.

In de inleiding van dit onderzoeksrapport is ook al
vastgesteld dat vastgoed een rol heeft in het creëren van de
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Vaak wordt een vastgoedstrategie ontwikkeld om het proces
van het creëren van een vastgoedportfolio te
vereenvoudigen. Er zijn net als bij de bedrijfsstrategie geen
regels over wat de inhoud zou moeten zijn of hoe het
gepresenteerd moet worden. Maar in de vastgoedstrategie
wordt meestal beschreven wat de visie van de organisatie is
ten aanzien van de vastgoedportfolio, wat de doelen zijn van
de vastgoedportfolio en de manier waarop de organisatie
denkt die doelen te zullen bereiken. Net als bij de algemene
strategie zijn sommige vastgoedstrategieën concreter dan
andere. Sommige vastgoedstrategieën beschrijven de
strategie op portfolio niveau, dan wordt de vastgoedportfolio
als geheel beschouwd. Anderen beschouwen de strategie
op gebouwniveau, dan wordt er per gebouw een strategie
beschreven.
De inhoud van de vastgoedstrategie moet natuurlijk in lijn
zijn met de bedrijfsstrategie. Daarom wordt de
vastgoedstrategie hier getekend als een afgeleide van de
bedrijfsstrategie.
Deelproces (A) Ontwerpen van de bedrijfsstrategie
Niet alle modellen beschouwen deze stap in het algehele
proces van het creëren van de vastgoedportfolio, maar
beschouwen de bedrijfsstrategie als een vast gegeven.
Deelproces (B) Het ontwerpen van een
vastgoedstrategie
Dit is het deelproces van het linken van de
vastgoedstrategie met de bedrijfsstrategie. Er zijn veel
manieren om dit deelproces te leiden.
Deeldeelproces (C) Operationaliseren van de
vastgoedstrategie
In dit deelproces wordt de vaak globale en abstracte
vastgoedstrategie concreter gemaakt. Vaak wordt hier de
connectie gelegd tussen portfolioniveau en gebouw- en
werkplekniveau.

3.3.3

Beschrijving van bestaande modellen
In deze paragraaf worden 14 bestaande modellen beschreven. De modellen zijn onderverdeeld in twee groepen.
Groep 1 bestaat uit 9 modellen die zijn gemaakt vanuit het
vakgebied vastgoedmanagement. Deze modellen beschrijven
manieren waarop de vastgoedmanager een vastgoedportfolio kan creëren.
De tweede groep bestaat uit 5 algemene bedrijfsmodellen.

Figuur 3.8: Algemene structuur van het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio
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Dewulf, Van der Schaaf e.a.: Scenario planning:
(1999)
Dit is een vier-stappenplan met het doel om een portfolio
strategie te ontwerpen en te implementeren.
Stap 1: Identificeer de vraag door de missie te vertalen in
doelen en door een stakeholder analyse te maken.
Stap 2: Formuleer een portfolio strategie door
onzekerheden op lange termijn te bepalen, door de
bedrijfsstra-tegie in een vastgoedstrategie te vertalen en
door te bepalen wat mogelijke consequenties zijn van
verschillende toekomstscenario’s.
Stap 3: Bepaal de gewenste portfolio aan de hand van de
consequenties van de verschillende toekomstscenario’s.
Stap 4: Maar een beleidsplan op objectniveau, waarin per
gebouw verschillende strategieën worden gemaakt en
een stappenplan om de gewenste portfolio te bereiken.
Wanneer de strategieën en scenario’s zijn geschetst,
kunnen de consequenties voor de verschillende
stakeholders bepaald worden. Voor elke combinatie van
strategie en scenario, zal de impact op de
vastgoedportfolio getest worden over een bepaalde
tijds-spanne.

Deze modellen zijn niet speciaal gemaakt voor de vastgoedmanager. Ze concentreren zich dus niet alleen op het proces
van het creëren van een vastgoedportfolio, hoewel dat vaak
wel een onderdeel is van de modellen. De tweede groep
bestaat uit 5 algemene modellen voor organisaties die zich
willen richten op het verkopen van belevenissen. Hoewel
deze modellen dus niet focussen op het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio, worden ze toch
onderzocht, omdat ze allemaal wel gemaakt zijn voor
bedrijven die zich bezig willen houden met het verkopen van
bele-venissen.
De beschrijving en de analyse van de bestaande modellen is
ook beschreven in de reader ‘Designing an Accommodation
Strategy’ by De Jonge, Arkesteijn et al (2006). Deze reader
is geschreven voor studenten die aan de TU Delft het
master-programma van Real Estate and Housing met de
specialisatie Corporate Real Estate Management volgen.
Het doel van deze reader was om de studenten meer inzicht
te geven in welke methoden er bestaan om een vastgoedportfolio te creëren. De analyse van de bestaande modellen
is gebruikt als input voor het ontwerp van DAS-model
(Designing an Accommodation Strategy) die in deze
paragraaf ook zal worden beschreven en geanalyseerd.
De behandelde modellen

Business is a stage, Gilmore and Pine, (1999)
Imagineering, Nijs and Peters, (2002)
Experiential marketing, Schmitt, (2003)
Design principles for the first generation of experience
economy, Boswijk, Thijssen, et al, (2005)
14. Design principles for the second generation of experience economy, Boswijk, Thijssen, et al, (2005)

Groep 2

10.
11.
12.
13.

Groep 1

1. Scenario planning, Dewullf, Van der Schaaf et al (1999).
2. Matching supply and demand, Den Hijer, De Jonge et
al. (2004)
3. Generic strategies and contaxt analysis, O’Mara (1999)
4. Strategic Alignment Model, Osgood (2004)
5. Accommodation funtion analysis, Vijverberg, (2000)
6. Strategic Real Estate Plan, Fritsche, Hoepel et al (2004)
7. Five Spheres model, Kohnstamm and Regterschot,
(1994)
9. Designing an Accommodation Strategy, De Jonge,
Arkesteijn et al, (2006)

Tabel 3.7: Overzicht van de behandelde modellen.

Figuur 3.9: Scenario planning, Dewulf, Van der Schaaf et al, 1999.
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Den Heijer, De Jonge: Matching supply & demand,
basic model (2004)
In dit model is het leidend perspectief het matchen van
de vraag van vastgoed en het aanbod van vastgoed. Met
het aanbod wordt alle vastgoed bedoeld dat een bedrijf
op dat moment gebruikt. Dat kan zowel koop- als huur
zijn.
Het proces van het creëren van een vastgoedstrategie
kan dus zowel bepaald worden vanuit de vraag, als wel
van de aanbod zijde. Het model neemt ook
toekomstonzekerheden in beschouwing, om de
toekomstige vraag naar vastgoed te kunnen bepalen.
Tegelijkertijd worden er verschillende strategieën
ontwikkeld om het toekomstige aanbod te schatten. Een
organisatie zal dan een strategie kiezen aan de hand van
de match tussen het vraag en aanbod.

O’Mara: Generic strategies and context analysis
(1999)
Organisaties benaderen hun vastgoed op drie manieren:
incremental, standardization of value-based. O’Mara’s
generieke bedrijfsstrategieen zijn geclassificeerd op (a)
het niveau van onzekerheid over de toekomst en (b) het
perspectief: symbolisch of rationeel. Vanuit haar ervaring
ontdekte O’Mara dat ‘strategic uncertainties drives
corporate real estate decision making’ Daarnaast
ontdekte O’Mara (1999: 63) ook dat ‘companies which
operate in a highly rational-instrumental manner either
make real estate decisions incrementally … or else they
standardize … Companies whose behaviour resembles
more of what the valuation-symbolic perspective
describes, make real estate decision which reflect their
corporate values.’

1: Bepalen van de huidige vraag en aanbod van vastgoed
(binnen de organisatie).
2: Bepalen van het toekomstige vraag van de organisatie
naar vastgoed.
3: Bepalen welke interventies er in de huidige vastgoedvoorraad nodig zijn om een match met de toekomstige
vraag te bereiken.

Het doel van O’Mara’s model is om richtlijnen te geven
aan de vastgoedmanager om het vastgoed en de
faciliteiten beter te stroomlijnen met de behoeften van
het bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van het vaststellen
van keuzemogelijkheden in fundamentele strategische
posities.

Figuur 3.10: Matchen van vraag en aanbod van vastgoed voor een
organisatie, Den Heijer, De Jonge, 2004

Figuur 3.11: O’Mara: Generic strategies and context analysis (1999)
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Osgood Jr: Strategic Alignment Model (2004)
Het Strategic Alignment Model (SAM) is ‘a framework for
directly linking real estate initiatives with the core
business strategy for measuring results as organizational
outcomes. The model is structured to display
organizational and real estate strategies as a series of
cause-and-effect relationships. The concept is to depict
or map elements of an organization’s business strategy
along five acknowledged building blocks. … As elements
of the core business are elicited, the concepts are
interpreted and ideas are developed that describe ways
that real estate can align with and reinforce the strategy.’
(Osgood Jr, 2004: 107-108) Om dat te kunnen doen,
essentiele aspecten van de ruimten zijn gedinieerd in
elementen hoe ze de core business strategy kunnen
ondersteunen (zie fguur). Zowel de CEO als het
directieteam, als ook de afdelingleiders ontwikkelen een
waarin zowel aan groeps- als individuele wensen
tegemoet wordt gekomen. ‘From the strategy maps
… come specific projects that will be implemented …
Strategy maps that describe objectives and measures are
central features of every implementation project (step
3) Upon completion of each implementation effort, the
strategy maps are used to communicate measure and
adjust ideas that were implemented (step 4)’ (Osgood Jr,
2004: 114)

Vijverberg: Accommodation functionality assessment (2000)
Het doel van het model is om voor alle gebouwen een
scenario (interventie) te formuleren. Het beleid, analyse
en waardering van verschillende aspecten bepalen welke
interventie er gedaan wordt. Vijverberg onderscheidt 6
verschillende gebouwinterventies: consolideren,
uitbreiden, renoveren, functieverandering, verkopen en
slopen. Om te bepalen welke interventie nodig is, heeft
Vijverberg 5 informatieblokken geformuleerd: het
economisch perspectief, technische conditie,
aanpassingsvermogen, uitbreidingmogelijkheden, en de
waardering van de gebruiker. Door middel van
vragenlijsten worden deze vijf informatieblokken
geanalyseerd en gewaardeerd met een cijfer. Het gemiddelde van de cijfers bepaald welke interventie er nodig is.

Figuur 3.13: Vijverberg: Accommodation functionality assessment
(2000)

Figuur 3.12: Osgood Jr: Strategic Alignment Model (2004)
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Fritsche, Hoepel, et al.: Strategic real estate plan
(2004)
Dit model bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
gefocused op het ontwerpen van een vastgoedstrategie
dat een afgeleide is van de bedrijfsstrategie. De
bedrijfsstrategie is gefocused op product leadership,
operational excellence or customer intimacy. Bij het
linken van de vastgoedstrategie aan de bedrijfsstrategie
worden zes stuuraspecten gebruikt: culture,
organizational skills, processes, management systems,
infrastructure and information and communication.
De vastgoedstrategie wordt gebruikt in deel twee als de
basis voor het bepalen van de gebouwinterventies. Zowel
de functionele waarde van de portfolio als de financiële
waarden worden geoptimaliseerd en daartussen wordt
balans gezocht. Gebaseerd op de verschillen tussen de
functionele en de financiële waarden zijn verschillende
scenario’s (gebouwinterventies) geschetst, waartussen de
gebruiker kan kiezen.

Rechterschot and Kohnstam: The five spheres
model (1994)
Het doel van dit model is om een methode aan te
dragen waarin initiatieven voor (re)accommodatie
afgeleid kunnen worden van de bedrijfsstrategie.
Enerzijds is er de PMO (Product, Markt, Organisation)
– combinatie, waarin balans gezocht wordt, en wat het
resultaat is van het vormen van een bedrijfsstrategie.
Anderzijds is er de combinatie Gebouw- Omgeving en
Gebruiker. Deze twee combinaties (PMO en Gebouw,
Omgeving en Gebruiker) vormen het 5-spheres model
(zie figuur). De gebruikersorganisatie wordt gebruikt als
bron en doorgeefluik tussen markt, product, gebouw
en omgeving. Door strategieën te vormen, kunnen de
essentiële randvoorwaarden voor de accommodatie in
de PMO’s worden gevormd via de gebruikersorganisatie.
Nadat de PMO’s zijn bepaald, kunnen via de
gebruikersorganisatie eisen aan het gebouw en de omgeving worden bepaald.

Figuur 3.14: Fritsche, Hoepel, et al.: Strategic real estate plan (2004)

Figuur 3.15: Rechterschot and Kohnstam: The five spheres model
(1994)
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De Jonge, Arkesteijn et al.: The DRES-model
(2006)
Het DAS-model is toepasbaar op allerlei soorten
vastgoed. Het model bestaat uit 4 stappen die in
willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd:

niets zou veranderen. Stap 1 en 2 resulteren samen in
een probleem analyse.
Stap 3: Ontwerp, evalueer en selecteer oplossingen om
de mismatch te overbruggen. Zodra het probleem helder
is, kunnen alternatieven worden ontworpen. Voor alle
alternatieven kunnen kosten-baten analyses gemaakt
worden, waarbij ook rekening gehouden moet worden
met het afwegen van de toegevoegde waarde die
vastgoed aan een organisatie kan leveren, en sociale
doelen, waarbij de intuïtie gebruikt kan worden. Het
proces wordt ook gecompliceerd door de onzekerheden
in de vraag: wat als de organisatie niet zo hard groeit als
verwacht? Als een alternatief is gekozen, inclusief alle
risico’s, kosten en voordelen, kan het in stap 4 worden
geïmplementeerd.

Stap 1: Bepaal de mismatch tussen de huidige vraag en
het huidige aanbod van vastgoed.
Stap 2: Bepaal de mismatch tussen de toekomstige vraag
en het huidige aanbod; Veranderingen in de vraag naar
vastgoed van de organisatie kunnen door zowel interne
als externe ontwikkelingen veranderen. De geschatte
toekomstige vraag wordt vergeleken met het huidige
aanbod, wat resulteert in een voorspelling van de
toekomstige mismatch, indien er aan de huidige voorraad

Stap 4: Ontwerp de transformatie
van de huidige voorraad in de
gewenste toekomstige voorraad; De
transitie van de huidige
voorraad in de toekomstige
voorraad is gespecificeerd in een
stappenplan. Dit plan beschrijft de
belangrijkste veranderingen van de
vastgoedportfolio en de
verschillende gebouwen en ook
een tijdsplan en een financieel plan
ontbreken niet. Een organisatie zou
ook bereid moeten zijn om de
strategie aan te passen, zodra
doelen, vraag, voorraad of de
financiële context veranderd.

Figuur 3.17: De Jonge, Arkesteijn et al.: Het
DAS-model (2006)
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Pine and Gilmore: Business is a stage (1999)

Groep 2
Er zijn nu 9 modellen voor het maken van een vastgoedstrategie behandeld. Deze modellen beschrijven manieren
waarop de vastgoedmanager een vastgoedportfolio kan
creëren.
De tweede groep bestaat uit 5 algemene modellen voor
organisaties die zich willen richten op het verkopen van
belevenissen. Hoewel deze modellen dus niet focussen
op het proces van het creëren van een vastgoedportfolio,
worden ze toch onderzocht, omdat ze allemaal wel gemaakt
zijn voor bedrijven die zich bezig willen houden met het
verkopen van belevenissen.

In ‘The Experience Economy’, van Gilmore and Pine (1999)
worden bedrijven met theaters vergeleken. Hiervoor
refe-reren Gilmore en Pine (1999) naar de prominente
theater expert Schechner.
Het drama is het centrale element van de gehele theater
structuur. (Zie figuur 3.18, links) Het script is de basis code
van alle gebeurtenissen die bij elke uitvoering horen. Het
theater is dus de uitvoering die door een specifieke groep
van acteurs en werknemers wordt uitgevoerd.
De theatergroep (het personeel) is de centrale factor in het
‘performance model’. (figuur 3.18 rechts) Het succes van
een bedrijf is voor een groot deel afhankelijk van hoe de
theatergroep hun rol uitvoert. Hun rol is een set
verantwoordelijkheden die de uitvoering ondersteunen.
Volgens Gilmore en Pine (1999) is deze structuur de
essentie van zaken doen in de experience economie en heeft
het grote consequenties voor het personeel op het toneel
en achter de coulissen. Het toneel is de werkplek van de
acteurs.

Schmitt: Experiential marketing (2003)
Volgens Schmitt (2003), zijn er 5 stappen noodzakelijk om
een strategie op basis van beleveniseconomie ideeën te
ontwerpen en te implementeren. Stap 2 is in dit model
essentieel: het bouwen van een belevenisplatform.
1: Analyseer de belevingswereld van de klant.
2: Ontwerp een belevenisplatform dat functioneert als
uitgangspunt voor de rest van de bedrijfsprocessen;
3: Ontwerp de belevenis bij het merk;
4: Structureer de raakvlakken met de klant;
5: Blijf telkens innoveren;

Het ‘drama’ (de bedrijfsstrategie) is het uitgangspunt van
de rest van de uitvoering. Alle aspecten van het bedrijf zijn
afgeleiden van het drama. Iedere werknemer heeft als taak
een gedeelte van het drama uit te werken.

Figuur 3.19: Nijs en Peters: Imagineering (2002)

Figuur 3.18: Business is a theatre (Gilmore en Pine, 1999)
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Boswijk, Thijssen, et al: Ontwerpprincipes voor de
eerste generatie van beleveniseconomie (2005)
Het doel van het model is het creëren van een
belevenisomgeving waarin een belevenis wordt toegevoegd
aan het product of de service. Dit wordt gedaan door het
proces te vergelijken met het proces van het creeren van
een toneelstuk, gebaseerd op de 6 principes van Freitag. De
te volgen stappen zijn:
1: Bedenk een thema. ‘De Efteling’ heeft een concreet en
duidelijk thema.
2: Zorg dat alles in lijn is met het thema en met elkaar.
3: Zorg dat de klant geen negatieve impressies zijn.
Voorkom bijvoorbeeld volle asbakken.
4: Zorg ervoor dat mensen souvenirs kopen die hen aan de
belevenis helpen herinneren.
5: Betrek alle zintuigen in de belevenis. Porsche kreeg veel
klachten toen vanwege een nieuw type motor, de Porsche
niet meer hetzelfde klonk als eerst.
6: Volledigheid is erg belangrijk. De omgeving moet
natuurlijk en authentiek aanvoelen, niet geconstrueerd.

Nijs en Peters: Imagineering (2002)
Het doel van het model is om met veel fantasie concepten
en producten ontwerpen die voldoen aan de verwachtingen
van de consument. De visie en het concept van het bedrijfs
functioneren als een paraplu die boven de implementatie
procedures van concrete bedrijfsaspecten hangt. De te
volgen stappen zijn:
1: Analyse vraag en van het aanbod;
2: Beleven, broeden en brainstormen; Dit is de meest
chaotische en minst rationele en controleerbare stap.
3: De verdiepende fase; Tijdens het broedfase ontstaat de
behoefte aan nieuwe informatie.
4: Ontwerp en reflectie-fase; Er zijn veel manieren (in woord
en beeld) om concepten te ontwerpen.
5: De uitvoerende fase; In deze fase wordt het concept
uitgewerkt tot een concrete product. De beleving van de
klant wordt hier geregisseerd.
6: Vernieuwing; ‘Imagineering’ is het constant blijven
re-gisseren van de belevenis met het doel om de klant
telkens weer te verrassen.

Boswijk, Thijssen, et al: Ontwerpprincipes voor de
tweede generatie experience economy (2005)
Het idee achter dit model is dat ‘het idee van co-creatie zou
niet alleen uiting moeten vinden in de gecreëerde belevenisomgeving, maar ook in het proces van het creëren van de
belevenisomgeving’ (Boswijk, Thijssen, et al, 2005: 120).
Boswijk, Thijssen et al (2005) houden hierbij ook rekening
met de DART-principes (Dialoog, Toegang, Risico analyse,
Transparantie) van Prahalad and Ramaswamy (2004). De te
volgen stappen zijn:
1: Innovatieve en creatieve kracht: Bedenk concepten.
2: Ontwerp de positie van de klant in de belevenisomgeving.
3: Schets de gevolgen voor de organisatie in het proces,
technologie en concurrentie.
4: Stel een groep mensen samen die het werk gaan
uitvoeren.
5: Ontwerp het economisch perspectief: waar wordt het geld
aan verdient?

Figuur 3.19: Nijs en Peters: Imagineering (2002)
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MODEL >
FASES IN HET
PROCES

Scenario planning, Dewulff,
Van der Schaaf
et al; 1999

Matching
supply and demand; Den Heijer, De Jonge et
al; 2004

Accommodation
Functionality
assessment, Vijverberg, 2000

Generic
strategies and
context analyis,
O’Mara, 1999

Strategic Alignment Model,
Osgood, 2004

Strategic Real
Estate Plan,
Fritsche, Hoepel
et al, 2004

Ontwerp
Bedrijfs
strategie

Strategie wordt
bepaald aan
de hand van
interne en externe
analyse.

Bedrijfs
strategie

Ontwerp
Vastgoed
Strategie

Product leadership, customer
orientation,
operational excellence
- Vertalen van de
missie in doelen
- Stakeholder
analyse
-Toekomstscenario’s

- Bepalen
huidige vraag en
aanbod
- Bepalen toekomstig aanbod
(M.b.v. toekomstscenatio’s)
- Bepalen
interventies om
toekomstige vraag
en aanbod te
matchen

Waarderingen
van de doelgroep,
exploitatieperspectief, en technische conditie:
het gemiddelde
bepaald de object
interventie.

- Gebruik van het
analytisch framework (industry
forces, structural demands,
environmental
constraints and
opportunities,
cultural demands)
om inzicht in de
strategische context te krijgen

Vastgoedstrategie

Operationalisatie
Vastgoed
strategie

Gebouw
interventies

Five Spheres
Model, Kohnstam and Regterschot, 1994

Three generic corporate real estate
strategies:
- Value based
- Standardization
- Incremental
Maak een beleid
per object met
daarin mogelijke
strategieën per
object en een
stappenplan om
de gewenste portfolio tot stand te
kunnen brengen.

NB: De bedrijfsstrategie is
gelinkt aan de object interventies.
Er wordt dus geen
vastgoedstrategie
ontworpen.
Consolideren,
slopen, uitbreiden, renoveren,
verkopen en
functieverandering.
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Depict elements
of an organization’s business
strategy along
five acknowledged
building blocks.
Link the concepts
to align the real
estate strategy
and reinforce the
corporate strategy
based on 6 defined elements of
space.

1: Bepaald het
type strategie
2. Uitwerken van
de strategie mbv
6 stuur aspecten
3. Linken van de 6
stuuraspecten aan
de vastgoedstrategie.

- Gebruik van
de gebruikersorganisatie om te
switchen tussen
de abstractieniveaus.

Spanningsveld
tussen ambitie,
beschikbaar
vastgoed en de
financiële en functionele waarde
van vastgoed.
1. Optimaliseren
functionele
waarde; 2.
Optimaliseren
financiële waarde;
3. Mogelijke interventies testen aan
de functionele en
financiële waarde.

Balans tussen
de gebruiker, de
gebouw en de
omgeving.

MODEL >
FASES IN HET
PROCES

Designing an
Accommodation Strategy, De
Jonge, Arkesteijn
et al, (2006)

Ontwerp
Bedrijfs
strategie

Bedrijfs
strategie
Ontwerp
Vastgoed
Strategie

Business is a stage,
Gilmore and Pine,
(1999)

Imagineering, Nijs
and Peters, (2002)

Experiential marketing, Schmitt,
(2003)

Design principles
for the first generation of experience
economy, Boswijk,
Thijssen, et al,
(2005)

Design principles
for the second generation of experience eco-nomy,
Boswijk, Thijssen,
et al, (2005)

Het drama is het centrale element van de
gehele theater
structuur.

1: Analyse vraag en
van het aanbod;
2: Beleven, broeden
en brainstormen;
Dit is de meest
chaotische en minst
rationele en controleerbare stap.
3: De verdiepende
fase; Tijdens het
broedfase ontstaat de
behoefte aan nieuwe
informatie.
4: Ontwerp en reflectie-fase; Er zijn veel
manieren (in woord
en beeld) om concepten te ontwerpen.

1: Analyseer de
belevingswereld van
de klant.
2: Ontwerp een
belevenisplatform
dat functioneert als
uitgangspunt voor de
rest van de bedrijfsprocessen;

1: Bedenk een
thema. ‘De Efteling’
heeft een concreet en
duidelijk thema.

1: Innovatieve en creatieve kracht: Bedenk
concepten.
Ontwerp de positie
van de klant in de
belevenis omgeving.
3: Schets de gevolgen
voor de organisatie in
het proces, technologie en concurrentie.
4: Stel een groep
mensen samen
die het werk gaan
uitvoeren.
5: Ontwerp het
economisch perspectief: waar wordt het

Vision and concept;

Experiential platform;

Thema

4: Structureer de
raakvlakken met de
klant;
5: Blijf telkens innoveren;

2: Ontwerp de positie
van de klant in de
belevenis omgeving.
3: Schets de gevolgen
voor de organisatie in
het proces, technologie en concurrentie.
4: Zorg ervoor dat
mensen souvenirs
kopen die hen aan
de belevenis helpen
herinneren.
5: Betrek alle zintuigen in de belevenis.
6: Volledigheid is erg
belangrijk.

Drama;
1: Bepaal mismatch
tussen vraag en
aanbod;
2: 2: Bepaal de
mismatch tussen de
toekomstige vraag en
het huidige aanbod;
Stap 3: Ontwerp,
evalueer en selecteer
oplossingen om de
mismatch te overbruggen.

Het ‘drama’ (de bedrijfsstrategie) is het
uitgangspunt van de
rest van de uitvoering.
Alle aspecten van het
bedrijf zijn afgeleiden
van het drama.

Vastgoedstrategie
Operationalisatie
Vastgoed
strategie

Stap 4: Ontwerp de
transformatie van de
huidige voorraad in
de gewenste toekomstige voorraad;

Gebouw
interventies

Tabel 3.8: Overzicht van de modellen en hun kenmerken, gespeigeld
aan de algemene structuur van het creëren van een vastgoedportfolio,
zoals in figuur 3.8.
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geld aan verdient?
Concepten

3.3.4

Analyse van de modellen
In deze paragraaf worden de behandelde modellen met
elkaar vergeleken. Als houvast voor deze vergelijking wordt
de algemene structuur van het creëren van een vastgoedportfolio gebruikt.
Overeenkomsten en verschillen tussen kenmerken van de
modellen zullen worden besproken. Aan die kenmerken
wordt geen waardeoordeel gekoppeld. Er kan dus ook
niet gesproken worden van voor- en nadelen. De context
bepaald namelijk of een kernmerk een voor- of nadeel is.
Met andere woorden, de ene vastgoedmanager zal waarde
hechten aan bepaalde kenmerken, terwijl de andere
vastgoedmanagers diezelfde kenmerken als een nadeel
beschouwd.
Een vastgoedmanager kan ook kennis gebruiken van
verschillende modellen bij elkaar. Wanneer de vastgoedmanager kennis heeft van de kenmerken van alle modellen,
kan hij zelf bepalen welke (delen van de) modellen hij wil
gebruiken.
Gebruik van definities
Ten eerste valt op dat definities verschillend gebruikt
worden. Bijvoorbeeld, Pine en Gilmore (1999) spreken van
‘drama’, Nijs en Peters (2002) spreken van ‘visie en concept’
en Schmitt (2003) spreekt van een ‘belevenisplatform’.
Inhoudelijk betekenen alle drie de woorden hetzelfde,
namelijk een overall concept dat dient als basis voor alle
processen binnen het bedrijf.

uit groep 2 beschouwen de bedrijfsstrategie als basis voor
verdere processen en producten binnen het bedrijf, waartoe
ook het proces van het creëren van de vastgoedstrategie
behoort. Het lijkt erop alsof de vastgoedstrategie onderdeel
wordt van de bedrijfsstrategie en dat de gebouwinterventies
direct aan de bedrijfsstrategie gekoppeld worden. In tabel
3.10 is het bereik van elk model gevisualiseerd.
Focus
Hoewel alle modellen meerdere deelprocessen en deelproducten in beschouwing nemen, ligt de focus vaak op één
onderdeel. Dewulff, Van der Schaaf, et al (1999), Den Heijer,
De Jonge, et al (2004) , Osgood (2004) en Kohnstam en
Regterschot (1994) focussen op het deelproces van het
ontwerpen van een vastgoedstrategie, terwijl anderen,
zoals O’Mara (1999), Fritsche, Hoepel et al (2004) en Roulac
(2001) zich voornamelijk richten op de vastgoedstrategie
als product. Dat de modellen uit de tweede groep allemaal
focussen op het ontwerpen van de bedrijfsstrategie is niet
verrassend, aangezien ze zich niet alleen op het creëren van
een vastgoedportfolio richten, hoewel dat vaak wel een
onderdeel is van de modellen. Deze modellen beslaan
bedrijfsprocessen in het algemeen. Het creëren van een
vastgoedportfolio is 1 van die bedrijfsprocessen. In tabel
3.11 is met donkergroene kleur de focus van elk model
aangegeven.

Bereik
Er zit verschil in het bereik van de modellen. Behalve
Vijververgs model (2000), voorzien alle modellen uit groep
1, ‘de vastgoedmodellen’ een methode om de vastgoedportfolio te linken met de bedrijfsstrategie. Zowel Dewulff,
Van der Schaaf et al (1999), als Fritsche, Hoepel et al
(2004),
voorzien ook in methoden om de vastgoedstrategie
vervolgens weer te koppelen met objectinterventies.
Vijverberg (2000) verbindt de objectinterventies direct met
de bedrijfsstrategie. Hij slaat daarmee de stap van het
creëren van een vastgoedportfolio over.
De modellen uit groep 2, ‘de beleveniseconomie modellen’,
beschouwen allemaal de stap van het creëren van de
bedrijfsstrategie, die ook wel drama, visie, concept of
belevenisplatform wordt genoemd. De meeste modellen

Figuur 3.21: Algemene structuur van het proces van het creëren van
een vastgoedportfolio
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Benadering
Sommige modellen hebben een open benadering: ze
verschaffen geen eenduidig stappenplan, maar ze geven
alleen een globale beschrijving van de elementen in het
deelproces waar de gebruiker op zou moeten letten. Ze laten
dus veel ruimte voor eigen interpretatie van de gebruiker en
de gebruiker is vrij om andere manieren om een
vastgoedportfolio te maken te integreren.
Het DAS-model is een combinatie van een open en een gesloten aanpak, omdat het model gebruikt kan worden als een
framework, dat de gedachten van de gebruiker kan ordenen.
Maar het verschaft ook concrete aanwijzingen en stappen
die de gebruiker kan gebruiken in zijn deelproces. De
stappen van het DAS-model kunnen ook in elke
gewenste volgorde genomen worden.

De behandelde modellen

Groep 1

1. Scenario planning, Dewullf, Van der Schaaf et al (1999).
2. Matching supply and demand, Den Hijer, De Jonge et
al. (2004)
3. Generic strategies and contaxt analysis, O’Mara (1999)
4. Strategic Alignment Model, Osgood (2004)
5. Accommodation funtion analysis, Vijverberg, (2000)
6. Strategic Real Estate Plan, Fritsche, Hoepel et al (2004)
7. Five Spheres model, Kohnstamm and Regterschot,
(1994)
8. Aligning corporate real property to corporate strategy,
Roulac, (2001)
9. Designing a Real Estate Strategy, De Jonge, Arkesteijn
et al, (2006)
Business is a stage, Gilmore and Pine, (1999)
Imagineering, Nijs and Peters, (2002)
Experiential marketing, Schmitt, (2003)
Design principles for the first generation of experience
economy, Boswijk, Thijssen, et al, (2005)
14. Design principles for the second generation of
experience economy, Boswijk, Thijssen, et al, (2005)

Groep 2

10.
11.
12.
13.

Tabel 3.12 laat de benadering van de modellen zien. Een ‘O’
betekent dat het model een open benadering heeft, een ‘F’
betekent dat het model een meer fixed aanpak verschaft.

Tabel 3.9: Overzicht van de behandelde modellen.
Groep 1
1

2

14

Tabel 3.10: Visualisatie van het bereik
van de modellen. (Referentie nummers, tabel 3.5)

14

Tabel 3.11: Visualisatie van de focus
van de modellen. (Referentie nummers,
tabel 3.5)

Groep 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(A)
(1)
(B)
(2)
(C)
(3)
Groep 1
1

2

Groep 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(A)
(1)
(B)
(2)
(C)
(3)
Groep 1

(A)

Groep 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

O

O

F

F

F

F

O

O

O/F

O

O

O

O

O
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Tabel 3.12: benadering (Referentie
nummers, tabel 3.5) NB: De bepaling
van het open of fixed zijn van de benadering van de modellen berust op een
interpretatie van zowel ervaren als niet
ervaren gebruikers van de modellen.

Relatie met andere partijen in het proces
In de meeste modellen uit groep 1, Dewulff, Van der Schaaf
et al (1999), Vijverberg (2002), Osgood (2004), O’Mara
(1999), Fritsche, Hoepel et al (2004), and De Jonge,
Arkesteijn et al (2006) is stakeholderanalyse één van de
procesonderdelen. De resultaten van deze analyse kan
worden gezien als een randvoorwaarde voor de strategie.
Uitzondering hierin is het 5-spheres model van Kohnstam en
Regterschot (1994). Zij adviseren de gebruikersorganisatie
te gebruiken om te switchen tussen markt en product
combinatie enerzijds en anderzijds de gebouw en
omgevingsaspecten. Bij stakeholders analyse hebben de
stakeholders een passieve rol in het proces, in het model
van Kohnstam en Regterschot vervullen de stakeholders een
actievere rol.
Ook in de meeste modellen van de tweede groep hebben
stakeholders vaak een passieve rol in het proces. Boswijk,
Thijssen et al zijn de enigen uit groep 2 die pleiten voor een
actieve rol van de klant in het proces, waarbij de DARTprincipes van Prahalad en Ramaswamy (2005) in alle
stappen terug zouden moeten komen.

Kortom, in de modellen van groep 1 is de bedrijfsstrategie
vaak het beginpunt in het proces van het ontwerpen van
een vastgoedstrategie, maar het is niet het belangrijkste
onderdeel. Fritsche, Hoepel et al (2004) zijn de enigen die
drie type bedrijfsstrategieën onderscheiden. De modellen
van groep 2 beschouwen de bedrijfsstrategie juist wel als
het belangrijkste onderdeel en de basis van de verdere
bedrijfsprocessen.
Het deelproces van het ontwerpen van een
vastgoedstrategie
Alle modellen, behalve Vijverbergs model (2000),
verschaffen manieren om dit te doen. De modellen van Den
Heijer, De Jonge et al (2004), Dewulff, Van der Schaaf et al
(1999) en Roulac (2001) zijn gebaseerd op de combinatie
van het doen van verscheidene analyses, en het bepalen
van verschillende toekomstscenario’s. Aan de hand daarvan
worden verschillende varianten van vastgoedstrategieën
gemaakt die tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
Andere modellen verschaffen vaststaande ‘stuur aspecten’
die de basis vormen voor het deelproces van het ontwerpen
van een vastgoedstrategie. O’Mara (1999) draagt een
analytisch framwork aan, Osgood (2004) draagt 5
bouwstenen aan, Roulac (2001) heeft het over 8 varianten
van vastgoedstrategieën, en ook Fritsche, Hoepel et al
(2004) dragen 6 ‘stuur aspecten’ aan. Valkuil van het
gebruik van vaststaande ‘stuur aspecten’ is dat ze niet
stimuleren tot creativiteit en ze dagen niet uit om verder te
kijken. Het is voor gebruikers van deze vaststaande ‘stuur
aspecten’ dan ook noodzakelijk om kritisch te blijven kijken
naar het verloop van het proces.
De modellen van groep 2 gebruiken geen vaststaande ‘stuur
aspecten’. Alle modellen beschouwen vastgoed, of de fysieke
omgeving als een belangrijk aspect dat bijdraagt aan de
creatie van de belevenis. Maar ze verschaffen geen
methodes over hoe dat zou moeten. In tabel 3.6 is al
genoemd dat de vastgoedstrategie een onderdeel wordt van
de bedrijfsstrategie.

Kortom, de meeste modellen van groep 1 en 2
beschouwen stakeholder analyse als een onderdeel van
het proces. Uit groep 1 pleiten alleen Kohnstam en
Regterschot (1994) voor een actieve rol van de
gebruikersorganisatie in het proces. Uit groep 2 pleiten
Boswijk, Thijssen et al (2005) ervoor de klant te
betrekken in het proces van het creëren van de belevenisomgeving, waarin de DART-principes een belangrijke rol
spelen.
De bedrijfsstrategie
In de modellen van groep 1 is de bedrijfsstrategie het
beginpunt in het proces van het ontwerpen van de
vastgoedstra-tegie, maar niet als het belangrijkste aspect
van het proces. De uitkomsten van de analyse worden vaak
als waardevoller aangemerkt.
Fritsche, Hoepel et al (2004) zijn de enigen die drie type
bedrijfsstrategieën onderscheiden, waar de gebruiker zijn
eigen strategie in kan plaatsen en dat invloed heeft op de
rest van het proces.
De modellen uit groep 2 beschouwen de bedrijfsstrategie
juist wel als het belangrijkste onderdeel deelproduct van het
proces.
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Het product vastgoedstrategie
Volgens Dewulff, Van der Schaaf et al (1999), Den Heijer, De
Jonge et al (2004), Osgood (2004) en de Jonge, Arkesteijn
et al (2006) is de vastgoedstrategie een product van een
afweging van meerdere varianten.
O’Mara (1999) maakt onderscheid tussen drie ‘positioning
schools’: value-based, standardization and incremental.’
Zoals al eerder opgemerkt is in de modellen van groep 2 de
vastgoedstrategie een onderdeel van de bedrijfsstrategie
geworden en wordt er een directe link gelegd tussen de
bedrijfsstrategie en de gebouwinterventies.

Kortom, in groep 1 zijn twee methodes om een
vastgoedstrategie te ontwerpen onderscheden. In de
eerste soort methode worden aan de hand van analyse
en verschillende toekomstscenario’s, meerdere varianten
van een vastgoedstrategie ontworpen die tegen elkaar
worden afgewogen. In de tweede soort methode wordt
de gebruiker door het deelproces geleid aan de hand van
vaststaande ‘stuur aspecten’. Geen van de modellen uit
groep 2 verschaft een methode om een vastgoedstrategie
te ontwerpen.
Alle modellen uit groep 1, focussen op analyse in plaats van
synthese. Figuur 3.22 laat de relatie tussen analyse en
synthese zien. In de modellen van groep 1 worden dus weinig
methoden verschaft over hoe er samenhang in het proces kan
worden bereikt.
Het model van Osgood (2004) bijvoorbeeld, beschrijft dat er
een link zou moeten worden gemaakt tussen vijf organisatie
bouwstenen en 6 elementen van de ruimte. Maar hoe die link
gemaakt kan worden, blijft een onzichtbaar proces.
De modellen uit groep 2, zijn wel meer gericht op het
berei-ken van synthese. De synthese wordt bereikt door de
be-drijfsstrategie, die de basis vormt voor de rest van de
be-drijfsprocessen en producten. De bedrijfsstrategie wordt
vaak gekenmerkt als creatief en innovatief.

Kortom: Sommige modellen van groep 1 beschouwen
de vastgoedstrategie als een product van een afweging
tussen meerdere varianten. De andere modellen uit groep
1 onderscheidden typen vastgoedstrategieën waaruit de
gebruiker een keuze kan maken.
Proces operationaliseren van de vastgoedstrategie
Vijverberg (2000) komt met een helder stappenplan om de
gebouwinterventies direct te koppelen aan de
bedrijfsstrategie. Vijverberg (2000) streeft naar een
rationele benadering, waarin hij probeert eigen interpretatie
van de gebruiker uit te sluiten. Maar wanneer de methode
wordt uitgevoerd, blijkt dat bij het waarderen van de
gebouwonderdelen interpretatie van de gebruiker nodig is.
De Jonge, Arkesteijn et al (2006) pleiten voor het ontwerpen
van een stappenplan en een wie / wat / wanneer planning.
Maar hoe zo’n planning moet worden ontworpen blijft een
onzichtbaar proces.

Kortom: Alle modellen uit groep 1 zijn gefocused op
analyse, het produceren van de losse elementen. De
modellen uit groep 2 focussen meer op synthese: het bij
elkaar brengen van de losse elementen.

Kortom: Vijverberg (2000) komt met een concreet model,
bij het waarderen van de gebouwonderdelen blijkt wel
interpretatie van de gebruiker nodig te zijn. De Jonge,
Arkesteijn et al (2006) beschrijven wel wat producten van
deze fase zouden kunnen zijn, maar niet hoe het
deelproces van het creëren van de producten doorlopen
kan worden.
Gebouwinterventies
Vijverberg (2000) onderscheidt zes mogelijke
gebouwinterventies: consolideren, slopen, uitbreiden,
renoveren, verkopen en functieverandering. En hij
beschouwt de ge-bouwinterventies als logische uitkomst van
de waarderingen.

Figuur 3.22: De meeste modellen van groep 1 focussen op analyse in
plaats van synthese.
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Het model van Fritsche, Hoepel et al (2004) is erop gericht
om meerdere varianten tegen elkaar af te wegen en daaruit
een keuze te maken. De Jonge en Arkesteijn et al (2006)
maken een heldere verdelingen tussen de kwaliteit en de
kwantiteit van de vastgoedportfolio.

blijft dit een onzichtbaar proces van het maken van plannen.
De modellen van groep 1 zijn voornamelijk gefocused
op analyse. In vergelijking met de modellen van groep 2
hebben deze modellen een meer fixed benadering en de
structuur lijkt erg op de algemene structuur, zoals in figuur
3.23 is getekend.
In het algemeen komen de modellen van groep 2 met
ideeën over hoe een bedrijfsstrategie gecreëerd kan
worden. Uniek, creativiteit en innovatie zijn veelgebruikte
woorden waar de bedrijfsstrategie aan zou moeten voldoen.
De modellen beschouwen de bedrijfsstrategie allemaal als
de basis voor alle verdere processen en producten in het
bedrijf.
Omdat de gebouwinterventies direct verbonden worden aan
de bedrijfsstrategie, wordt de vastgoedstrategie
(onzichtbaar) onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het proces
hoe die directe verbintenis gelegd moeten worden blijft
onzichtbaar. Door het ontwerp van de bedrijfsstrategie die
de basis vormt voor alle deelprocessen en deelproducten,
zijn de modellen van groep twee meer gefocused op synthese dan analyse.
De structuur van deze modellen lijkt niet op de algemene
structuur, zoals in figuur 3.23 is getekend.

Vergelijking tussen groep 1 en 2 in het algemeen
De meeste modellen van groep 1 beschouwen de
proces-onderdelen tussen de bedrijfsstrategie en de
gebouwinterventies. De modellen van groep 1 geven geen
methoden voor het ontwerpen van een bedrijfsstrategie.
Ook geven ze vaak geen voorwaarden voor de bedrijfsstrategie zelf. De focus van de modellen is vaak op de
proceskant. Er zijn twee soorten methoden voor het maken
van een vastgoedportfolio te onderscheiden: via analyse
en het schetsen van meerde toekomstscenario’s worden
verschillende varianten gemaakt, waarvan er één wordt
gekozen. De tweede me-thode is het gebruiken van
vastgestelde ‘stuur aspecten’ die de gebruiker door het
proces moeten leiden. Logischerwijs is de vastgoedstrategie
of een product van een afweging tussen meerdere
varianten, of een keuze tussen verschillende typen.
Sommige modellen beschouwen het proces van
operationalisatie van de vastgoedportfolio, maar meestal

Figuur 3.23: De structuur en de verschillen tussen de twee
groepen modellen.
54

3.3.5

De link tussen de modellen, beleveniseconomie en
communicatieve zelfsturing
Hoewel het lijkt alsof er een transitie gaande is in vastgoedmanagement van traditionele fixed modellen die
concentreren op analyse (de modellen van groep 1) naar
modellen die meer open zijn en zich concentreren op
synthese (de modellen van groep 2), zou dit naar aanleiding
van de analyse een valse conclusie zijn. Er worden namelijk
modellen vanuit verschillende perspectieven en met
verschillende doeleinden met elkaar vergeleken. Dit
onderzoek richt zich op het proces van het creëren van
een vastgoedportfolio, maar dat wil niet zeggen dat er van
andere processen niets te leren valt.

deelprocessen en producten brengt. Doordat analyse zo’n
grote rol speelt in deze modellen, is er meer aandacht voor
materiele aspecten, zoals vierkante meters en financiën,
dan voor immateriële aspecten, zoals het uitdragen van een
visie. Er wordt in deze modellen minder aandacht
geschonken aan immateriële aspecten.
Ook kenmerken van het deelproces tussen de vastgoedstrategie en de gebouwinterventies lijken erg op de
kenmerken van het sociaal regelsysteem. Het model
Vijverberg (2000) is hier een goed voorbeeld van. De
gebruiker laat zich leiden door het model. De eigen
interpretatie van de gebruiker is geprobeerd zo veel mogelijk
te beperken door regels op te stellen hoe dit deelproces
zou moeten verlopen. Maar ook andere modellen, waarin
gesuggereerd wordt dat er op allerlei manieren planningen
moeten worden gemaakt, zijn gericht op het opstellen van
regels, waarbinnen het proces zou moeten verlopen. Ook
hier ligt de focus dus weer op het bepalen van de grenzen
van de oplossingsruimte in plaats van op het bepalen van
wat samenhang in de processen en producten brengt.

In tabel 3.11 wordt een verbinding gemaakt met de
kenmerken van de behandelde modellen en de resultaten
van de eerdere literatuurstudies over de transitie in de
economie en de transitie in mens en maatschappij.
In de tabel 11 staan de modellen van de eerste groep
onder het sociaal regelsysteem. Het deelproces tussen de
bedrijfsstrategie en de vastgoedstrategie is in groep 1 in
twee soorten te onderscheiden, zoals aangegeven in figuur
3.23. Eén manier is gericht op analyse en het schetsen van
toekomstscenario’s en de andere manier is om het
deelproces te doorlopen aan de hand van vastgestelde ‘stuur
aspecten’.
Deze kenmerken sluiten aan bij het sociaal regelsysteem; in
beide gevallen is de vastgoedmanager voor zichzelf ‘regels’
aan het opstellen, waaraan de uiteindelijke vastgoedportfolio
zou moeten voldoen.

Verder is er in de modellen weinig aandacht besteed aan
communicatie. Stakeholder analyse is de enige manier
waarop de gebruiker invloed kan hebben in het proces, het
model van Kohnstam en Regterschot (1994) is hier
uitzondering in, want zij adviseren de gebruikersorganisatie
te gebruiken om te switchen tussen verschillende
abstractieniveaus.
Dat deze modellen meer aansluiting vinden met het sociaal
regelsysteem is ook niet verwonderlijk. De meeste van deze
modellen zijn ook gemaakt voor traditionele organisaties in
de traditionele economie.

Door analyses te maken en toekomstscenario’s te schetsen
vormt de vastgoedmanager voor zichzelf een regelsysteem
waaraan hij zich moet houden. Hij wordt geleid van buitenaf,
door de resultaten van de analyses en toekomstscenario’s.
Ook door vastgestelde ‘stuur aspecten’ te gebruiken laat de
vastgoedmanager zich een regelsysteem opleggen. Hij wordt
geleid van buitenaf, door de mensen die het model
ontwikkeld hebben, die hebben besloten dat de vastgestelde
‘stuur aspecten’ geldig zijn voor alle processen van het
creëren van een vastgoedstrategie. In beide gevallen wordt
de vastgoedmanager niet gestimuleerd om meerdere
mogelijkheden te zien. Bovendien ligt de nadruk op het
bepalen van de grenzen van de oplossingsruimte in plaats
van op het be-palen van wat samenhang in de

De modellen van groep 2 vinden meer aansluiting bij de
kenmerken van communicatieve zelfsturing. Er is in deze
modellen meer aandacht voor de bedrijfsstrategie dan bij de
modellen van groep 1. Het deelproces van het creëren van
de bedrijfsstrategie is niet alleen gericht op analyse, maar
ook op creativiteit, brainstorming en innovatie. Dit wijst
erop dat er meer aandacht is voor de immateriële aspecten
en brainstorming wijst op communicatie, de voorwaarde
voor zelfsturing. De bedrijfsstrategie zorgt voor synthese in
het proces. Daardoor wordt de vastgoedstrategie impliciet
onderdeel van de vastgoedstrategie en worden gebouw55

interventies direct aan de bedrijfsstrategie gekoppeld. Deze
open benadering laat veel ruimte voor de vastgoedmanager
om zijn eigen interpretatie te geven aan het proces.

anderzijds was het doel om aanwijzingen te verzamelen
die als input dienen in de ontwikkeling van het theoretisch
model.

Waar de modellen uit de tweede groep, net als de meeste
modellen van de eerste groep, niet in slagen is communicatie
met stakeholders op een gelijkwaardige basis. De
‘designprincipes voor de tweede generatie experience
economy’ van
Boswijk, Thijssen et al (2005) is het enige model dat
richt-lijnen voor communicatie met de consument aanreikt.
Echter in het proces van de creatie blijft de consument een
passieve rol houden, wat duidt op een communicatie op een
nietgelijkwaardige basis.

Beleveniseconomie is het fenomeen van een verschuiving
van aandacht in de economie op drie thema’s: de toename
van de waardering van de immateriële aspect, de actievere
rol van de klant in het creëren van de belevenis en de
toename van de individualiteit van de belevenis.

Conclusie literatuurstudie
Deze literatuurstudie bestaat die uit drie onderdelen: het
definiëren van beleveniseconomie (paragraaf 3.1), een
onderzoek naar diepgaandere argumenten om de
verande-ring in de economie te verklaren, waarvan
communicatieve zelfsturing de basis blijkt te zijn (paragraaf
3.2) en een ana-lyse van bestaande methoden om een
vastgoedportfolio te creëren (paragraaf 3.3). Het doel van
de literatuurstudie was tweeledig: enerzijds was het doel
meer inzicht te verkrijgen in de context van het probleem,

Een transitie van mens en maatschappij van het sociaal
regelsysteem naar communicatieve zelfsturing blijkt ten
grondslag te liggen aan de transitie die gaande is in de
economie en zeer waarschijnlijk ook oorzaak zal zijn voor
een transitie in het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio.
In het sociaal regelsysteem laten mensen zich leiden door
de externe wereld. Er wordt veel waarde gehecht aan feiten,
materiele en wetenschappelijke aspecten van de
werkelijkheid. In het sociaal regelsysteem zijn systemen

Er zijn in de ontwikkeling van de beleveniseconomie drie
fases onderscheden. De derde fase is de meest recente fase
en is gericht op twee of meerdere partijen, die op een
gelijkwaardige basis, een betekenisvolle belevenis creëren.

3.4
Vakgebied

(Voor de transitie)
Sociaal regelsysteem

Filosofie

Er wordt veel waarde gehecht aan
feiten, materiele en wetenschappelijke aspecten van de werkelijkheid;

Economie

Mensen zoeken naar vervulling van
materiele behoeften;

Vastgoed- Focus op analyse; Fixed benadering,
manage- geen ruimte voor eigen interpretatie
ment
van de gebruiker;

Transitiefase

(Na de transitie)
Communicatieve zelfsturing
Er wordt in de communicatieve
zelfsturing teruggegrepen op hun
persoonlijke waarden, het niet
tastbare innerlijke van de mens, wat
zelfsturing mogelijk maakt;

3 fases waarvan de derde fase is
gericht op twee of meerdere partijen,
die op een gelijkwaardige basis, een
betekenisvolle belevenis creëren;

Met betrekking tot de drie thema’s
waarin de economie zich ontwikkelt:
ontkoppeling van de belevenis (het
immateriële aspect) en het product
(het materiele aspect);

Focus op de creatie van een unieke
en innovatieve bedrijfsstrategie, die
functioneert als basis voor verdere
deelprocessen en producten. Open
benadering die ruimte overlaat voor
eigen interpretatie;

Doel van dit onderzoek is om
deze cel in te vullen;

Tabel 3.13: Interpretatie van de link tussen de transitie in economie en de transitie in mens en maatschappij en een vooronderstelde transitie in
vastgoedmanagement.
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‘autistisch’. het feit dat er in de modellen van groep 1 maar
weinig aandacht is voor communicatie op gelijkwaardige
basis met andere partijen sluit hierop aan.

daarmee de eerste aanwijzingen voor de te verwachten
toekomst van het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio.
De algemene bedrijfsmodellen vertonen al meer kenmerken
van communicatieve zelfsturing en deze modellen zijn
daarmee de tweede bron van aanwijzingen voor de te
verwachten toekomst van het proces van het creëren van
een vastgoedportfolio.

Algemene bedrijfsmodellen die gemaakt zijn voor
organisaties in een beleveniseconomie lijken meer
aansluiting te vinden met communicatieve zelfsturing. In het
proces van het creëren van een bedrijfsstrategie is aandacht
voor immateriële aspecten en communicatie. Brainstorming,
creativiteit en innovatieve zijn sleutelwoorden in dit proces.

Figuur 3.24 geeft de relatie weer tussen de transitie in de
economie, de transitie in de mens en maatschappij en de
waarschijnlijke transitie in de manieren waarop
vastgoedportfolio’s gecreëerd worden.

Als erkent wordt dat mens en maatschappij inderdaad aan
het veranderen zijn naar communicatieve zelfstuurders dan
zijn indicaties voor de te verwachten toekomst van het
proces van het creëren van een vastgoedportfolio’s
eenvoudig te vinden. De processen van nu vertonen
kenmerken van het sociaal regelsysteem. Processen van de
toekomst zullen kenmerken gaan vertonen van
communicatieve zelfsturing. De drie kenmerken van
communicatieve zelfsturing, persoonlijke waarden,
communicatie en het vormen van de eigen cultuur, zijn

Hoe deze aanwijzingen precies worden geïnterpreteerd en
wat de verwachtingen van de wijze waarop bedrijven in de
beleveniseconomie en daarmee in een wereld van
communicatieve zelfsturing precies zijn, zal in het
theoretisch model in het volgende hoofdstuk worden
uitgelegd.

Figuur 3.24: Visualisatie
van de relatie tussen de
transitie in de economie
en de transitie van de
mens en maatschappij en de vermeende
transitie in het proces
van het creëren van een
vastgoedportfolio.
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HOOFDSTUK 4

HET THEORETISCH MODEL
‘Het doel van de literatuurstudie van het vorige hoofdstuk was tweeledig:
enerzijds was het doel meer inzicht verkrijgen in de context van het probleem,
anderzijds was het doel om aanwijzingen te verzamelen die als input dienen in
de ontwikkeling van het theoretisch model.
De basis van de transitie in de economie, waarin er steeds meer aandacht is voor
de immateriële aspecten, de consument een actievere rol krijgt en waarin de
belevenis steeds individueler wordt, blijkt een transitie in mens en maatschappij
te zijn. In het sociaal regelsysteem worden mensen van buitenaf worden
gestuurd en volgen ze zwijgend alle regels op die ze van buitenaf opgelegd
krijgen. In het communicatief zelfsturend systeem sturen mensen zichzelf. Hun
persoonlijke waarden en communicatie maken dat mogelijk. Communicatief
zelfsturende mensen vormen van de eigen cultuur, in plaats van dat ze door de
cultuur worden gevormd.
Het doel van dit hoofdstuk is het beantwoorden van de volgende deelvraag:
Wat zijn, op basis van theorie, toekomstverwachtingen van de wijze waarop
organisaties in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio creëren?
Om dit te beantwoorden is het theoretisch model ontwikkeld. Vanuit de
literatuur zijn indicaties verzameld, waarop de verwachting is gebaseerd. Eerst
zal uitgelegd worden wat de bouwstenen van dit theoretisch model zijn en
daarna zal het theoretisch model zelf worden toegelicht.’
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4.1

Een model van de toekomst
Figuur 4.1 laat de positie van het theoretisch model in
tijdsperspectief zien en in relatie met de andere eerder
besproken transities in economie en in mens en
maatschappij.

Het model zal dus abstract zijn en niet, zoals de vastgoedmanager gewend is van de oude modellen, een concreet of
meer abstract stappenplan om het proces te doorlopen. Een
stappenplan past namelijk, zoals eerder genoemd in
paragraaf 3.3 bij het sociaal regelsysteem en niet bij
communicatieve zelfsturing. Er wordt alleen inzichtelijk
gemaakt wat de verwachtingen zijn van hoe in de toekomst
een vastgoedportfolio gecreëerd zal worden.

De positie van het theoretisch model in de tijd is,
zoals figuur 4.1 laat zien, ver weg in de toekomst. Mens en
maatschappij zullen dan volledig getransformeerd zijn naar
het communicatief zelfsturend systeem. Hoewel het pas laat
in de toekomst is, de relevantie is dan wel het hoogst, want
dan zal er het meest veranderd zijn.

De verwachting in het algemeen is dat het proces van
het creëren van een vastgoedportfolio, net als de mens
en maatschappij en de economie, zal veranderen van een
sociaal regelsysteem, waar sturing van buitenaf plaatsvindt,
waar veel aandacht wordt besteed aan het materiele en
niet aan het immateriële, en waar geen echte communicatie
plaatsvindt, naar een communicatieve zelfsturing, waar wel
aandacht is voor het immateriële, in de vorm van
persoonlijke waarden, waar echt gecommuniceerd wordt en
waar de cultuur naar eigen hand kan worden gevormd.

De verwachting in het algemeen is dat het proces van
het creëren van een vastgoedportfolio, net als de mens
en maatschappij en de economie, zal veranderen van een
sociaal regelsysteem, waar sturing van buitenaf plaatsvindt,
waar veel aandacht wordt besteed aan het materiele en
niet aan het immateriële, en waar geen echte communicatie
plaatsvindt, naar een communicatieve zelfsturing, waar wel
aandacht is voor het immateriële, in de vorm van
persoonlijke waarden, waar echt gecommuniceerd wordt en
waar de cultuur naar eigen hand kan worden gevormd.

Het model geeft aan hoe deze aspecten van zelfsturing tot
uiting kunnen komen in het proces en wat mogelijke
gevolgen zijn voor het proces.
Het model zal dus redelijk abstract zijn en niet, zoals de
vastgoedmanager gewend is van de oude modellen, een
concreet of meer abstract stappenplan om het proces te
doorlopen. Een stappenplan past namelijk, zoals eerder
genoemd in paragraaf 3.3 bij het sociaal regelsysteem en
niet bij communicatieve zelfsturing. Er wordt alleen
inzichtelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn van hoe in de
toekomst een vastgoedportfolio gecreëerd zal worden.

Het model geeft aan hoe deze aspecten van zelfsturing tot
uiting kunnen komen in het proces en wat mogelijke
gevolgen zijn voor het proces.

4.2

De bouwstenen van het theoretisch model
Zoals figuur 4.2 aangeeft is het theoretisch model is
opgebouwd uit twee bouwstenen: de kenmerken van
communicatieve zelfsturing, zoals in paragraaf 3.2 zijn
beschreven en de kenmerken van de algemene
bedrijfsmodellen zoals die gemaakt zijn voor bedrijven in de
beleveniseconomie. De algemene structuur van deze
modellen zoals die zijn beschreven in paragraaf 3.3 is wel
aangepast. Hoe en waarom deze algemene structuur is
aangepast is hieronder beschreven.

Figuur 4.1: De positie van het theoretisch model in tijdsperspectief en in
relatie met de transities in economie en mens en maatschappij.
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persoonlijke waarden uit.

BOUWSTENEN THEORETISCH MODEL
Aanpaste algemene
structuur van de bedrijfsmodellen
die gemaakt zijn voor organisaties die zich willen richten op het
verkopen van belevenissen.

Visualisatie van de drie aspecten
van
communicatieve zelfsturing, zoals
die in paragraaf 3.2 zijn onderscheden.

Verder wordt er in het tweede type model, net als bij het
eerste type model, te weinig aandacht besteed aan
communicatie met stakeholders op een gelijkwaardige basis.
Alleen de ‘ontwerpprincipes voor de tweede generatie
experience economy’ van Boswijk, Thijssen et al (2005)
geven richtlijnen over op welke wijze er echt met de
consument kan worden gecommuniceerd. Maar uiteindelijk
blijft de consument toch een passieve rol houden in het
proces. De verwachting is dus dat in de toekomst in de
wijze waarop een vastgoedportfolio wordt gecreëerd de
consument actief betrokken wordt en dat er in de toekomst
tussen klant en bedrijf communicatie plaats zal vinden op
een gelijkwaardige basis over hoe de vastgoedportfolio
gecreëerd zou moeten worden. Daarom wordt de algemene
structuur van de modellen voor organisaties die zich willen
richten op het verkopen van belevenissen gecombineerd
met de tweede bouwsteen. Door het te plaatsen als een
zelfsturend persoon tussen de andere zelfsturende personen
wordt de aandacht gericht op communicatie op een
gelijkwaardige basis.

Figuur 4.2: De twee bouwstenen van het theoretisch model

De eerste bouwsteen: de aangepaste algemene
structuur van de modellen die gericht zijn op
bedrijven in de beleveniseconomie
In paragraaf 3.3 zijn twee typen modellen geanalyseerd. De
kenmerken van de modellen van het tweede type,
modellen voor organisaties die zich willen richten op het
verkopen van belevenissen, bleken meer aansluiting te
vinden bij de kenmerken van communicatieve zelfsturing
dan de modellen van het eerste type. De kenmerken van
de modellen van het eerste type, dat zijn modellen die echt
gefocused zijn op het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio, zijn gemaakt voor organisaties in de
traditionele economie.
Maar die algemene structuur van het tweede type model is
wel iets aangepast, zodat het nog meer aansluit bij
communicatieve zelfsturing. In de resultaten van de analyse
van de algemene modellen voor organisaties die zich willen
richten op het verkopen van belevenissen is al geconstateerd
dat de bedrijfsstrategie zich kenmerkt door uniciteit,
creativiteit en innovatie. Dit principe sluit aan bij het
kenmerk dat aandacht voor immateriële zaken, wat hier
persoonlijke waarden worden genoemd, een voorwaarde
is voor zelfsturing. In figuur 3.5 is dit getekend als het hart
van de zelfsturende mens. De verwachting is dus dat er in
de toekomst in de wijze waarop een vastgoedportfolio wordt
gecreëerd nog meer aandacht wordt besteed aan
persoonlijke waarden. Daarom wordt de bedrijfsstrategie
als een hart geteken. Het hart beeldt de aandacht voor de

De tweede bouwsteen: de visualisatie van de drie
aspecten van communicatieve zelfsturing.
Deze bouwsteen is gebruikt omdat de verwachting in het
algemeen is dat het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio, net als de mens en maatschappij en de
economie, zal veranderen van een sociaal regelsysteem,
naar een communicatieve zelfsturing, waar aandacht is voor
het immateriële, in de vorm van persoonlijke waarden, waar
echt gecommuniceerd wordt en waar de cultuur naar eigen
hand kan worden gevormd. Hiermee wordt dus de
communicatieve zelfsturing in het proces uitgebeeld.
In paragraaf 3.2 is geconstateerd dat zelfsturing alleen
mogelijk is als er op een gelijkwaardige basis communicatie
plaatsvindt. Het doel daarvan is te leren en te ontwikkelen
van de reacties op de expressies die een persoon uitzendt
en de reacties daarop. Dit is een reden om te verwachten
dat mensen in de organisaties zich bewust zijn van hun
persoonlijke waarden en dat ze de cultuur waarin ze
ope-reren begrijpen en dat ze open staan om willen leren
van de reacties op de expressies van de eigen organisatie.
Bedrijven waarin communicatieve zelfsturing plaatsvindt
hebben dus waarschijnlijk een hoog bewustzijn van hun
eigen waarden en de cultuur waarin ze opereren.
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4.3

Het theoretisch model
Figuur 4.3 is een visualisatie van het theoretisch model. Het
laat zien hoe een communicatief zelfsturend bedrijf als een
schakel opereert en communiceert met andere
communicatieve zelfstuurders.
Als een organisatie met hun klanten op een gelijkwaardige
basis wil communiceren, zou het logisch zijn dat ze op
individueel niveau zullen gaan communiceren. Dit is een
reden om te verwachten dat zelfsturende organisaties
besluiten zullen gaan maken op gebouw of werkplekniveau,
in plaats van op portfolio niveau. Een klein gebouw, zoals
een boetiek heeft een menselijke en individuele uitstraling,
en is een plaats waar de organisatie echt contact kan maken
met hun klanten. De consequentie voor het proces van het
creëren van een vastgoedportfolio is dan dat het proces in
vele kleine stukken wordt verdeeld, en besluiten over die
stukken worden genomen direct vanuit de bedrijfsstrategie,
zonder tussenpost van de vastgoedstrategie.

imago aan de buitenwereld over te dragen. Als een
organisatie zelfsturend wil worden, is te verwachten dat ze
de reacties van hun klanten zullen gaan analyseren en daar
hun gedrag op aanpassen. Een zelfsturende organisatie zal
dus altijd de reacties van hun klanten bestuderen (er vindt
echte communicatie plaats tussen de klant en het bedrijf) en
ze zullen daar hun lering uit trekken.
Een zelfsturende organisatie zal zich naar verwachting
bewustzijn van zijn persoonlijke waarden, de cultuur waarin
ze opereren, en ze zullen op gelijkwaardige basis met hun
klanten omgaan.
In dat geval zullen ze geen stappenplannen hoeven
gebruiken dat vertelt hoe ze hun vastgoedportfolio zouden
moeten creëren. Hun besluiten zullen een logisch gevolg zijn
van hun persoonlijke waarden.

Uiteraard kan een gevolg van besluiten nemen op deze
manier problemen opleveren, namelijk dat het overzicht
verloren gaat en dat er een gedifferentieerde vastgoedportfolio ontstaat, die niet voldoet aan de wensen. Om
dit te voorkomen, is dus een heel sterk bewustzijn van de
persoonlijke waarden nodig. Dit fungeert als sterke en solide
basis, dat de eenheid en synthese waarborgt. Dit is wat in
de modellen van de tweede groep ook wordt aangegeven.
‘Als het gaat om de vraag hoe het nu moet met
communicatieve zelfsturing, of het geen anarchie wordt, dan
vergeten we waar de vernieuwingen vandaan komen, niet
van de maatschappij zelf, want die werkt met traditie en dat
is per definitie geen vernieuwing. Als we begrijpen dat deze
vernieuwing voortkomt uit de verborgen unieke
programma’s van de mensen, die zich laten leiden door de
zwakke signalen van hun aangeboren gevoel, dan wordt
het ook duidelijk waarom we bij deze eeuwwisseling een
fundamentele ommezwaai maken in onze cultuur’ (Cornelis,
1999: 30)
Zelfsturende mensen leren en ontwikkelen door de
reactie op hun expressies. Andere mensen gedragen zich als
spiegels voor de zelfstuurder. Vastgoed wordt beschouwd
als een uiting van een bedrijf. Vastgoed heeft immers een
belangrijke rol in de creatie van de belevenis en veel
organisaties gebruiken vastgoed om hun visie en gewenst

Figuur 4.3: Het theoretisch model
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CASES

HOOFDSTUK 5

‘In het vorige hoofdstuk is het theoretisch model ontworpen. Het theoretisch model is ontwikkeld
op basis van het idee dat de mens en maatschappij zich ontwikkelen naar de stabiliteitslaag van
communicatieve zelfsturing. In dit hoofdstuk verschuift de aandacht van de theorie naar de
praktijk.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een beeld te schetsen van de toekomst van het
proces van het creëren van een vastgoedportfolio. Het doel van de case studies is om een beeld
te schetsen van hoe momenteel organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie een
vastgoedportfolio creëren.
Op welke wijze creëren momenteel in de praktijk organisaties die vooruitstrevend zijn in de
bele-veniseconomie hun vastgoedportfolio?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen eerst de volgende drie deelvragen beantwoord
worden.
-

Wat is een bedrijf dat vooruitstrevend is in de beleveniseconomie?
Hoe zijn de processen van het creëren van een vastgoedportfolio verlopen?
Wat zijn de overeenkomsten tussen de processen?

In hoofdstuk 6 wordt bepaald of de resultaten van de case studies lijken op de manier zoals dat in
het theoretisch model in hoofdstuk 4 wordt geschetst.
In paragraaf 5.1 is een overzicht gegeven van alle onderzochte cases. Daarna in paragraaf 5.2 is
bepaald of de cases wel of niet vooruitstrevend zijn. De vraag is natuurlijk wanneer een
organisatie vooruitstrevend is. Daar zal in deze paragraaf ook antwoord op worden gegeven.
Uiteindelijk blijken drie van de zes cases vooruitstrevend te zijn. Hoe deze conclusie getrokken is,
is beschreven in dit paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 zijn de processen van het creëren van de
vastgoedportfolio van de drie vooruitstrevende organisatie beschreven. In paragraaf 5.4 wordt
gezocht naar de overeenkomsten tussen de processen. De resultaten van de case studies worden
in hoofdstuk 6 geconfronteerd met het theoretisch model.’
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Fresh Forward
Informatiebronnen
- www.freshforward.nl
- Interview Miriam Kater; Consultant; 10-11-2006

Locatie
Het hoofdkantoor ligt in Hilversum, aan de rand van de stad.
Het is goed te bereiken met de auto.

Facts and Figures:
Aantal werknemers: 12
Aantal gebouwen in de portfolio: 1
Grootte: +/- 200 m2
Core business: Strategisch Consulent

Exterieur
Fresh Forward is gehuisvest in een gerenoveerd gebouw.
Het gebouw functioneerde hiervoor als medicijnfabriek. Er
zijn veel mediagerelateerde bedrijven gehuisvest in hetzelfde
gebouw, wat Fresh Forward als een voordeel beschouwt,
want het geeft het gebouw een innovatief imago.
Dit gebouw is het enige gebouw van de portfolio van Fresh
Forward.

Missie / Visie
Fresh Forward is een adviseur voor marketing en
strategische innovatie. Fresh Forward werkt met interactieve
ontdekkingsreizen en creatieve werk sessies, die gefocused
zijn op zelf ervaren en transformeren naar een hoger niveau,
waarin zowel rationele gedachten, als emoties, realiteit en
verbeelding een rol spelen. (www.freshforward.nl;
18-12-2006)
‘Door vooruit te kijken en samen met de klant de toekomst
te verbeelden / verkennen wordt er een toekomstvisie
geschetst. Immateriële thema’s worden geschetst (dromen
van het bedrijf worden bepaald), op basis van die
toekomstvisie en met die thema’s kunnen de bedrijven
aan de slag in het hier en nu. Mentale ontwikkelingen
(maatschappij, sameleving) staat centraal.’ (Kater, 2006)

Interieur
Het gebouw functioneert als administratief kantoor, maar
er worden ook klanten ontvangen. Het kantoor bestaat uit
verschillende thema-ruimtes, waarmee Fresh Forward haar
imago mee wil uitstralen. De thema’s zijn: knechting &
sharing (strandsetting0, het nieuwe gezin (de keukensetting); speelsheid (het podium) en holsitische gezondheid
(de middenruimte met veel natuurlijke materialen),
creativiteit (het atelier – in aanbouw).

Figuur 5.1: De keuken

Figuur 5.3: Creativiteitsruimte

Figuur 5.5: Bedrijfswagen

Figuur 5.2: Pink room

Figuur 5.4: Gevel

Figuur 5.6: Vergaderruimte
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DST
DST

omdat het aansluit bij de doelgroep. Bovendien kan doordat
deelnemers een medaille en een button meekrijgen
wanneer ze meedoen een langere verbintenis aangaan met
de kinderen (de toekomstige klanten). Doordat de
deelnemers actief meedoen, komt de boodschap veel beter
aan dan wanneer er eenzijdig een boodschap wordt
overgebracht.

Informatiebronnen
- Interview Ric Berretty, Experience designer; 15-11-2006;
- www.DST.nl;
- Verschillende brochures met projectbeschrijvingen.
Facts and Figures:
Aantal personeelsleden: 20
Aantal gebouwen in de portfolio: 1
Grootte: +/- 200 m2
Core business: experience communicating

Locatie
Het hoofdkantoor van DST is in Baarn en gemakkelijk te
bereiken met de auto en openbaar vervoer.
Exterieur
Het kantoor was eerst een witte villa met een woonfunctie.
Dit pand draagt bij aan de huiselijke sfeer die DST naar haar
klanten wil uitdragen.

Missie / Visie
De hoofdactiviteit van DST is het helpen van klanten met
‘experience communication’. Bij experience communication
wordt geprobeerd een boodschap zo over te brengen, zodat
het bij de consument echt aankomt. Wanneer een klant een
boodschap positief ervaart, zal hij het doorvertellen aan
anderen.

Interieur
De belangrijkste aspecten van het interieur zijn dan ook dat
het rustig en huiselijk is. De ruimten waar contact is met de
klant, zijn luxueus en creatief ingericht. Het moet voor de
klanten een belevenis zijn om in het gebouw te zijn.

Een voorbeeld van een project is Essent, die meer aandacht
voor wilde groene stroom. Ze wilde daarbij jonge gezinnen
benaderen, omdat ze dachten dat zij de toekomstige
doelgroep zijn. DST heeft toen bedacht dat Essent het beste
een attractie kon gaan sponsoren in Het Land van Ooit,

Figuur 5.7: Brainstormkamer

Figuur 5.9: Tuin

Figuur 5.8: Huiselijke sferen

Figuur 5.10: Huiselijke sferen
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Figuur 5.11: Vergaderruimte

SHELL
SHELL

het Shell-centrum moet gaan dienen als een thuisbasis voor
een multiculturele en multinational organisatie, waar
wederzijds respect voor de verschillen tussen de mensen de
norm is. De nieuwe kantoren zouden een toonbeeld moeten
zijn van het ondernemingsimago van cohesie en
verbondenheid. In ieders ogen zouden de gebouwen een
weerspiegeling moeten zijn van een dynamische,
innovatieve en op leren gerichte onderneming.’ (Van der
Meijden, 2006: 5)

Informatiebronnen
- Interview Harry van der Meijden, director Shell
Headquarters Den Haag; January 11, 2007
- ‘Metamorfose, 2002-2005 The transformation of the Hague
Central Office in words and pictures’, Harry van der
Meijden, September 2005.
Facts and Figures:
Meer dan 110.000 werknemers;
Opereert in meer dan 140 landen;
Hoofdkantoor Nederland in Den Haag;

Het nieuwe Shell-hoofkantoor is ontwikkeld door het oude
hoofdkantoor te renoveren en uit te breiden met nieuwe
functies, waaronder het leercentrum, een hotel, een kapper,
winkels, een restaurant, etc.
Het nieuwe hoofdkantoor bestaat dus uit een groepering van
meerdere bestaande en één nieuw gebouw: het
leercentrum.
Door de bakstenen gevels, sluit het aan bij de rest van de
Benoordenhout. En het geeft en bescheiden indruk. Om te
voorkomen dat het een massief geheel wordt, zijn er
verschillende kleuren baksteen gebruikt.
De architect heeft de oude stramienmaten gebruikt voor het
gebruik van de werkplekken. Wanneer een werknemer meer
dan 80% op kantoor werkt, heeft hij een eigen werkplek.
In de andere gevallen wordt het hotelprincipe gebruikt. Een
werknemer belt voordat hij komt werken naar kantoor om
een werkplek te reserveren.

Vision
Shell is een organisatie die over de hele wereld actief is.
Maar in ieder land is de ‘couleur locale’ merkbaar. Er is dan
ook geen overkoepelende vastgoedafdeling.
De belangrijkste reden om het hoofdkantoor in Den Haag
te verbouwen, wat in de organisatie ‘de metamorfose’
wordt genoemd, was de organische en anorganische groei.
Daarnaast moest het pand gaan dienen als het leercentrum
voor Shell-trainees, om te laten zien dat Shell een lerende
organisatie is.
‘De belangrijkste aspecten uit de Metamorfose-visie zijn dat

Figuur 5.12: Leercentrum

Figuur 5.13: Interieur

Figuur 5.15: Theateropstelling

Figuur 5.14: Leercentrum

Figuur 5.16: Exterieur
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Stichting de Zwijger
Stichting De Zwijger

leider van de stichting en tevens directeur van de Cultuurfabriek. De Cultuurfabriek is een gedeeltelijk commerciële
organisatie, op ongewone plekken speciale evenementen en
culturele producties ontwikkelt, produceert en
communiceert, op eigen initiatief, of in opdracht.

Informatiebronnen
- interview ABP, Pierre van Rossum, (Directie PMB en hoofdprojectleider PMB) dinsdag 9 september 2007
- www.dezwijger.nl
- www.stadsherstel.nl
- www.cultuurfabriek.nl
- ‘De Zwijger’, Nieuwsbrief nr. 63 / september 2006, by
Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam N.V.

Het Pakhuis de Zwijger is een getransformeerd gebouw wat
dient voor de creatieve industrie, met een hoge kwaliteit in
technologische faciliteiten, waarin de creatie, productie en
publieke activiteiten plaatsvinden. Ondanks dat er een weg
dwars door het Pakhuis is aangelegd, is geprobeerd het
oorspronkelijke exterieur van het Pakhuis is zo veel mogelijk
te bewaren.
Ontmoeten en delen is het belangrijkste doel van het
interieur. Beleid- en praktijk worden hier geconfronteerd, de
grens tussen de disciplines vervaagt en experimenten
worden niet geschuwd. Alle betrokken bedrijven kunnen
gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten. Er is een
maximum capaciteit van ongeveer 800 personen.

Facts and Figures
Building founded in: 1911
Number of buildings in the portfolio: 1
Stichting de Zwijger
Stichting de Zwijger is een samenwerkingsverband tussen
verschillende bedrijven die de eindgebreiker van het
Pakhuis de Zwijger zijn, namelijk Cultuurfabriek, Waag
Society, Mediagilde, Salto Omroep Amsterdam and the
Amsterdams Fonds voor de Kunst.
In 1997 besloot de Gemeente Amsterdam om het Pakhuis
de Zwijger aan de IJ-oever in Amsterdam een culturele en
publieke bestemming te geven. Daartoe werd Stichting de
Zwijger opgericht, die in het ontwikkelingsproces de
belangen van de eindgebruiker behartigt. Fransen is de

Figuur 5.17: Een karakteristiek gebouw

Figuur 5.18: De Zwijger voor de verbouwing

Figuur 5.20: Restaurant

Figuur 5.19: Een weg door het gebouw

Figuur 5.21: Uitwisseling van kennis
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Het Oosten woningcorporatie
Het Oosten Woningcorporatie

eigen wensen invullen. Het casco zorgt voor dierbaarheid,
het interieur bepaalt het accommodatievermogen.

Informatiebronnen
- Bijdendijk, ‘Met andere ogen, Over de verbinding tussen
mensen van vlees en bloed en een duurzame kwaliteit van
gebouwen en gebieden’ (2006)
- BOSS-business tour 2006

Solids zijn dierbare gebouwen. Er wordt gestreefd naar een
exterieur waar mensen van kunnen houden en zich mee
kunnen identificeren. Er wordt ook gestreefd naar
accommodatievermogen. Van binnen kunnen ze zich
voortdurend aanpassen aan nieuwe behoeften en
veranderingen. Solids gebouwen kunnen zich steeds voegen
naar andere bestemmingen. Geschikt om steeds anders
in te delen. Dit stelt specifieke eisen aan een gebouw. De
verdiepingen zijn hoger. Er zijn grotere overspanningen.
Er lopen schachten waar leidingen op aangesloten kunnen
worden. Solids hebben accomodatievermogen, wat betekent dat ze voortdurend vrij indeelbaar zijn. (www.solids.nl;
10-01-2006)

Facts and Figures
Aantal werknemers: 		
250
Opgericht in:			1911
Oppervlakte portfolio:
18.000
Het Oosten
Het Oosten is een woningcorporatie die opereert in
Amsterdam en Diemen. Het Oosten ontwikkelt en beheert
nieuwe en bestaande huur- en koopwoningen, maar
ontwikkelt ook bedrijfsvastgoed. Hoewel Het Oosten een
woningcorporatie is, is winst maken is binnen Het Oosten
geen taboe. De winst wordt gebruikt om te investeren in de
stad. (www.hetoosten.nl; 06 03 07)
Het concept Solids
Een Solid is een gebouwconcept dat is ontwikkeld door Het
Oosten. Het komt erop neer dat Het Oosten het casco verhuurt, en de huurder huurt een zelf bepaald aantal
vierkante meter binnen het casco en kan dat volledig naar

Figuur 5.22: Een duurzame en dierbare gevel

Figuur 5.23: Tekening gevel Furore

Figuur 5.25: Interieur Tetterode

Figuur 5.24: Interieur Solid

Figuur 5.26: Ijburg Blok 1
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Da Vinci College
Da Vinci College

te laten toepassen, zien jongeren meer het nut van leren in
en kunnen ze gelijk ervaren wat het vak inhoudt. Bovendien
leren de jongeren op deze manier niet alleen een vak, maar
er wordt ook gestuurd op persoons- en
burgerschapsontwikkeling.
Deze visie uit zich in Het Leerpark. Het Leerpark is een
stadswijk met daarin voor elke peer-group een thuishaven,
waar studenten met hun docent of met hun medeleerlingen
ervaringen kunnen uitwisselen en delen. Uiteraard zijn er
ook nog steeds enkele klaslokalen waarin de jongeren de
theorie aangeleerd wordt. Het is toegestaan dat dit concept
uiteindelijk uitvloeit naar de stad.

Informatiebronnen
- Interview Interview dhr. Hoefeijzers, Head of the Board Da
Vinci college 22 12 2006;
- www.davinci.nl;
- www.leerpark.nl;
Facts and Figures
50.000 m2 scholen en sportcomplex
24.000 m2 bedrijfsruimte, waarvan 9000m2
onderwijsleerbedrijven
11.000 m2 kantoren
2.000 m2 detailhandel
2.000 m2 overige voorzieningen
40.000 m2 openbare ruimte
450 woningen
investering: 175 miljoen euro

Om de visie concreet te maken, is er een mix van wonen,
werken, leren en vrijetijd nodig. Het Leerpark is een
maatschappij in het klein, waar reflectie plaatsvindt een
waar studenten hun leerervaringen met elkaar kunnen
delen. Daarvoor zijn thuishavens gemaakt, waar de ‘peergroups’ bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen
communiceren. Het concept kan uitvloeien naar de rest van
de stad, maar de reflectie vindt plaats in Het Leerpark.
Als alles volgens planning verloopt is het Leerpark in 2008
af.

Beschrijving Da Vinci College
Het Da Vinci College is een Regionaal Onderwijs Centrum
(ROC) in de gemeente Dordrecht en richt zich op onderwijs
vanaf VMBO-niveau tot HBO-niveau, volwassenen onderwijs
en cursussen. In april 2007 zal Het Leerpark worden
opgeleverd. Het Leerpark is een samenwerking tussen het
Da Vinci, gemeente, en lokale bedrijven. Het concept van
Het Leerpark studenten hun te leren vak gelijk in de praktijk

Figuur 5.27: Het masterplan

Figuur 5.28: Wonen in Het Leerpark

Figuur 5.30: Sfeerimpressie

Figuur 5.29: Bedrijven in Het Leerpark

Figuur 5.31: Kunst en vrijetijdsbesteding
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5.2

Test derde fase beleveniseconomie
De volgende vraag die gesteld moet worden is of de
beschreven organisaties daadwerkelijk interessant zijn om
verder te onderzoeken. Alleen organisaties die
vooruitstre-vend zijn in de beleveniseconomie kunnen
bijdragen aan het bereiken van het doel van dit hoofdstuk.
Het doel is namelijk vaststellen hoe momenteel
organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio creëren. Maar wanneer kan
een organisatie als vooruitstrevend in de beleveniseconomie
gekenmerkt worden?

Tabel 5.1 geeft aan dat drie van de zes cases bij de definitie
van de derde fase van de beleveniseconomie passen. Ook de
redenering waarom een case wel of niet is ingedeeld in de
derde fase is beschreven.
Alle zes organisaties zijn in eerste instantie geselecteerd,
omdat er aanwijzingen zijn die deden vermoeden dat ze in
de derde fase van beleveniseconomie opereren.
Zowel interview resultaten, als informatie van de websites
van de organisaties zijn gebruikt om te verifiëren of de
organisaties echt in de derde fase van beleveniseconomie
opereren.
Zonder de respondenten van te voren in te lichten over de
fases binnen beleveniseconomie en de kenmerken daarvan,
zijn vragen gesteld over hoe de organisatie met hun klanten
omgaat. Dit was om te bepalen of ze op een gelijkwaardige
basis samen de belevenis creëren. Verder is gevraagd wat
voor hen de waarde is van de creatie van de gecreëerde
belevenis.

In paragraaf 3.1 is geconstateerd dat in de economie de
aandacht verschuift naar de immateriële aspecten, de
actievere rol van de klant in het creëren van de belevenis
en de toename van de individualiteit van de belevenis. Drie
fases in de transitie zijn onderscheden om een beeld te
krijgen van hoe de drie aspecten in de praktijk tot uiting
kunnen komen.
- De eerste fase in de ontwikkeling van beleveniseconomie
is gericht op het toevoegen van een belevenis aan een
product of service, waardoor de waarde van het product of
de service toeneemt. De klant heeft een passieve rol en de
belevenis is massagericht.
- De tweede fase in de ontwikkeling van de beleveniseconomie is gericht op het verkopen van de belevenis als
hoofdactiviteit.
- De derde fase in de ontwikkeling van de beleveniseconomie is gericht op twee of meerdere partijen, die op
een gelijkwaardige basis, een betekenisvolle belevenis
creëren.

Overzicht categorisatie cases

1

2

3

4

5

6

N

N

N

3

P

3

Twee of meer partijen zijn
op een gelijkwaardige basis
betrokken in het creëren;
Van een betekenisvolle
belevenis.
1: Fresh Forward
2: DST
3: Shell
4: Asociaton de Zwijger
5: Housing association Het
Oosten
6: Da Vinci College

Een vooruitstrevende organisatie zal dus moeten voldoen
aan de kenmerken van de derde fase van de beleveniseconomie. Er zal dus vastgesteld moeten worden of de case
past bij de definitie.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

N = Niet in de derde fase
P = Gedeeltelijk in de derde fase
3 = Derde fase
1 = Een betekenisvolle belevenis voor
één partij;
2 = Een betekenisvolle belevenis voor
meerdere partijen.

Tabel 5.1: Voldoening criteria derde fase van beleveniseconomie.

Case 1: Fresh Forward
‘Door vooruit te kijken en samen met de klant de toekomst
te verbeelden / verkennen wordt er een toekomstvisie
geschetst.’ (Kater, 2006) Dit bewijst dus dat er minstens
twee partijen zijn betrokken in het creëren van de belevenis.
Maar twee uitspraken van Kater (2006) bewijzen dat klant
en bedrijf niet op gelijkwaardige basis opereren: ‘Fresh
Forward hoopt haar visie over te kunnen dragen aan de
klant, zodat ze dezelfde taal gaan spreken.’ (Kater, 2006) en

In paragraaf 3.1 is geconstateerd dat het moeilijk is om te
bepalen in welke fase van de beleveniseconomie een
organisatie opereert. Dat komt omdat de overgangen
tussen de fases geleidelijk verlopen en niet discreet. Er
moet dus zorgvuldig gehandeld worden om te voorkomen
dat (a) cases onterecht in de derde fase worden ingedeeld
of (b) onterecht niet in de derde fase worden ingedeeld.
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‘Fresh Forward heeft autoriteit op het gebied van
verbeelding en creativiteit.’ (Kater, 2006)
Dat Fresh Forward hun visie willen overdragen op hun klant,
betekent dat de klant niet hun visie kan overdragen op Fresh
Forward, wat erop wijst dat er geen sprake is van
samenwerking op gelijkwaardige basis. Verder geeft Kater
(2006) aan dat Fresh Forward autoritair is op bepaalde
gebieden ten opzichte van de klant, wat erop wijst dat klant
en organisatie niet op gelijkwaardige basis opereren. Verder
is de gecreëerde belevenis, waarop de klant uiteindelijk zijn
stra-tegie kan bepalen, alleen maar betekenisvol voor de
klant. ‘Het product wat Fresh Forward levert aan haar klant
is niet alleen advies in woord en beeld, maar ook het
doorleven van dit advies’ (Kater, 2006)
Fresh Forward past dus niet in de derde fase van
bele-veniseconomie en zal daarom niet kunnen bijdragen
aan het bereiken van het doel van dit onderzoek.

behoeften, namelijk het uitstralen van het feit dat Shell een
lerende organisatie is.’ (Van der Meijden, 2006) Het doet dus
vermoeden dat er sprake is van beleveniseconomie, want er
is veel aandacht voor de immateriële factor.
Echter, om in de definitie van de derde fase te passen, zou
er sprake moeten zijn van twee of meer partijen die samen
een betekenisvolle belevenis creëren. Dat is bij het Shell
hoofdkantoor niet het geval.
Het Shell hoofdkantoor past dus niet in de derde fase van
beleveniseconomie en zal daarom niet kunnen bijdragen aan
het bereiken van het doel van dit onderzoek.
Case 4: Stichting de Zwijger
Stichting de Zwijger is een samenstelling van diverse ICT en
media georiënteerde organisaties. Het doel van
Stich-ting de Zwijger is het delen van kennis op dit gebied.
‘De Zwijger moet een broedplaats worden voor jong talent
op het gebied van nieuwe media, maar ook een plek waar
culturele evenementen plaatsvinden zoals filmvertoningen,
performances en popconcerten.’ (www.3voor12.vpro.nl). Bij
Stichting de Zwijger is dus sprake van een samenwerking
op een gelijkwaardige basis. Door die samenwerking wordt
voor alle partijen een betekenisvolle belevenis gecreëerd. Bij
de kennisdeling worden namelijk niet-materiële behoeften
(behoefte aan nieuwe kennis) vervuld.
Stichting de Zwijger past dus bij de derde fase van
bele-veniseconomie. Onderzoek naar het proces van het
creëren van de vastgoedportfolio zal dus kunnen bijdragen
aan het bereiken van het doel van dit onderzoek.

Case 2: DST
Het product van DST is belevenis communicatie. Daarom
lijkt in eerste instantie dat DST binnen de beleveniseconomie past. De klant en organisatie creëren echter niet
samen de belevenis, zoals in de derde fase van beleveniseconomie het geval is. ‘Sommige klanten willen graag bij
het proces betrokken zijn, anderen niet.’ (Berretty, 2006) De
respondent geeft aan dat het fijner werkt als de klant niet
bij het creatieve proces betrokken wil zijn, want dan kan hij
beter werk leveren. Een ideale situatie is dus als de klant
een opdracht inlevert, geld betaalt en DST werkt binnen de
randvoorwaarden de opdracht uit. Er wordt dus niet op een
gelijkwaardige basis een betekenisvolle belevenis gecreëerd.
Verder vindt de belevenis niet plaats tussen DST en haar
klanten, maar tussen de klanten en derden. ‘DST houdt zich
voornamelijk bezig met Experience Communicatie. Eigenlijk
zou je het kunnen beschrijven met een reclamebureau, maar
DST wil niet alleen een boodschap uitzenden (zoals bij
reclamecommercials gebeurt), maar wil dat de boodschap
echt aankomt. Transformatie is een doel van de ‘echte’
communicatie.’ (Berretty, 2006)

Case 5: Het Oosten woningcorporatie
Bij het Solids-concept van Het Oosten werken de klant en
organisatie op een gelijkwaardige basis samen met het doel
om een betekenisvolle belevenis te creëren: de klant creëert
de binnenkant van de Solids, Het Oosten neemt
verantwoordelijkheid voor het casco. Voor beide partijen is
dit een betekenisvolle belevenis, want voor beide partijen
worden niet-materiële behoeften vervuld.
Voor Bijdendijk een immateriële behoefte vervuld: hij heeft
oprechte interesse in de mens. Daar wil hij voor bouwen.
De volgende quote bewijst dat: ‘Echte mensen, mensen
van vlees en bloed, hebben gevoelens, emoties, hebben
vreemde kuren voor mijn part. En zij – die echte mensen
waar het om gaat - …’ (Bijdendijk, 2006: 35)
Hij onderkend twee duurzame emoties van de mens: ‘In de
eerste plaats is dat keuzevrijheid en zelf je leven en je

Case 3: Shell
‘Het doel van het Shell hoofdkantoor is het faciliteren van
een groeiende organisatie en het uitstralen van de Shell
imago. Het Shell hoofdkantoor bevredigd voor Shell naast
materiële behoeften, het onderbrengen van een organische
en anorganische groeiende organisatie, ook immateriële
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5.3

leefomgeving kunnen bepalen c.q. inrichten.’ (Bijdendijk,
2006: 65) ‘In de tweede plaats het verbinden met, het
identificeren met en het houden van.’ (Bijdendijk, 2006: 65)
Door samen met de klant deze Solids te creëren, is door
beide partijen op een gelijkwaardige basis dus een belevenis
gecreëerd. Die belevenis vervult voor beide partijen nietmateriële behoeften en is daardoor betekenisvol.
Het Oosten past dus bij de derde fase van beleveniseconomie. Onderzoek naar het proces van het creëren van
de vastgoedportfolio zal dus kunnen bijdragen aan het
bereiken van het doel van dit onderzoek.

Het creëren van de vastgoedportfolio in de derde
fase
SOLIDS; HET OOSTEN WONINGCORPORATIE
Bijdendijk, directeur van Het Oosten heeft in het boek
‘Met andere ogen’ (2006) het volledige concept Solids
uiteengezet en hierin vertelt hij hoe al zijn ervaringen,
ergernissen en idealen tot dit concept geleid hebben.
In 1982 is in Amsterdam een aantal kraakpanden met veel
geweld ontruimd, met de brandende tram in de Van
Baerle-straat als één van de hoogtepunten. De gemeente
wilde per sé driekamerwoningen maken van de panden.
Als Bijdendijk op 1 september 1982 algemeen directeur bij
Het Oosten wordt, wordt hij uitgenodigd door de krakers
voor een rondleiding in het gekraakte Tetterode-pand. ‘Het
was hun bedoeling een brug te slaan tussen de gewone
burger, de buurt en de kraakbeweging.’ (Bijdendijk, 2006:
12) ‘Dit is wat ik te zien kreeg. Een mooi kloek gebouwencomplex met een enorme variëteit aan mensen en
activiteiten.’ (Bijdendijk, 2006: 14) ‘Tijdens het
evaluatiegesprek kondigt Bijdendijk aan de krakers te willen
helpen’ (Bijdendijk, 2006: 16) ‘We spraken af om samen
met de betrokken wethouder Van der Vlis te gaan praten om
te zien of we de gemeente ook mee zouden kunnen krijgen.
Van der Vlis steunde ons. Ik denk dat hij er ook wel wat
voor over had nog meer brandende trams te voorkomen.’
(Bijdendijk, 2006: 16)
‘In die tijd had ik veel contact met de bewoners van
Tetterode. Ik begon te begrijpen dat het hen ging om
autonomie, eigen keuze en gebruiksvrijheid. …
Ondertussen hielden wij ook contact met de gemeente.’
Toen de gemeente na 3 jaar het pand kon kopen, moest
Bijdendijk een plan indienen om subsidie te krijgen. ‘Ik doe
helemaal niets, dacht ik, ik laat ze gewoon hun gang gaan.
Het gaat nu ook goed, waarom zou ik me daarmee
bemoeien. Ik knap het casco op, … ik verhuur het casco
en laat de binnenkant aan hen. En zo is casco verhuur als
concept geboren. Deze ervaring heeft mijn visie op
huisvesten voor de rest van mijn werk bij Het Oosten
beïnvloed. Al snel kreeg ik in de gaten dat de wens om zelf
te kunnen kiezen over je eigen huisvesting helemaal niet
uitzonderlijk is.’ (Bijdendijk, 2006: 21)

Case 6: Da Vinci College
Bij het Da Vinci vindt op meerdere gebieden
samenwerking plaats op een gelijkwaardige basis met het
doel om een betekenisvolle belevenis te creëren.
Voor Hoefeijzers zijn immateriële behoefte vervult, omdat de
studenten naast het aanleren van een vak ook te sturen op
persoons- en burgerschapsontwikkeling. (Hoefeijzers, 2006)
De immateriële behoefte van de student wordt met deze
samenwerking ook vervuld: ‘Door het vak in de praktijk te
leren, zien de jongeren het nut in van leren en gaan ze met
meer motivatie naar school toe. Bovendien leren de
jongeren niet alleen een vak, maar ze leren ook veel op
sociaal gebied en ze ontwikkelen zichzelf als persoon.’
(Hoefeijzers, 2006) De samenwerking op gelijke basis vindt
plaats tussen het personeel van Da Vinci en de studenten en
tussen de studenten onderling. ‘Leren doe je niet alleen door
in een klas zitten en de theorie voor je kiezen te krijgen.
Reflectie is de beste leerschool. Door een situatie mee te
maken en daar vervolgens over te praten leer je het meest.
Dit is te vergel-ijken met ‘keukentafelgesprekken’.
(Hoefeijzers, 2006) Het is dus belangrijk om situaties te
creëren waarin de studenten zelf oplossingen moeten
bedenken voor problemen. ‘Door hier later over te praten
met docenten en medeleerlingen, leren de studenten van
elkaar hoe ze hebben gehandeld in bepaalde situaties en
hoe anderen dat opgelost hebben en hoe ze het misschien
beter hadden
kunnen doen.’ (Hoefeijzers, 2006)
Doordat er voor beide partijen een betekenisvolle belevenis
is gecreëerd en dat er wordt samengewerkt op een
gelijkwaardige basis, past de case bij de derde fase van
beleveniseconomie. Onderzoek naar het proces van het
creëren van de vastgoedportfolio zal dus kunnen bijdragen
aan het bereiken van het doel van dit onderzoek.

Naar aanleiding van zijn Tetterode-ervaring is Bijdendijk op
zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: is het
71

mens- en maatschappijbeeld dat ten grondslag ligt aan het
Tetterode-concept algemeen geldig?
‘De conclusie na het bestuderen van mensen van vlees en
bloed (Tetterode, Nieuwmarktbuurt, de Jordaan): er zijn
twee duurzame, echte menselijke emoties waar wij op in
moeten spelen. In de eerste plaats is dat keuzevrijheid
en zelf je leven en je leefomgeving kunnen bepalen c.q.
inrichten.’ (Bijdendijk, 2006: 65) Dit wordt in het Solidsconcept vertaald in ‘accommodatie-vermogen’. ‘In de tweede
plaats het verbinden met, het identificeren en het houden
van’. (Bijdendijk, 2006: 65) Dit wordt in de Solids vertaald in
dierbaarheid.

Momenteel is Het Oosten op drie plaatsen in Amsterdam
bezig met Solids-projecten. Het project Furore is ontworpen
door de Engelse architect Tony Fretton. Dierbaarheid wordt
onder andere gecreëerd door het oorspronkelijke
stratenpatroon weer te hertellen en daarmee een gevoel van
herkenning te herstellen. De overspanningen op een gering
aantal steunpunten, zorgen voor vrije indeelbare ruimten,
die voor het accommodatievermogen zorgen. Ook het feit
dat elke vleugel 24 mogelijkheden biedt om een voordeur te
plaatsen, draagt bij aan het accommodatievermogen.

Figuur 5.32: Structuur proces Solids in vergelijking met de
algemene processtructuur (zie figuur 3.8)

leveren aan het onderwijs. Inspiratie kwam uit Amerika,
waar Community Colleges al langere tijd een begrip waren
en waar naast het leren van een vak wordt gestuurd wordt
op persoons- en burgerschapsontwikkeling.
Hoefeijzers is initiatiefnemer geweest om deze visie uit te
werken. Hij heeft het eerst intern, binnen het CvB
besproken. Iedereen was meteen enthousiast. Via mevrouw
van der Loos, die zowel voorzitter van de Raad van Toezicht
van het Da Vinci College als wethouder van de gemeente
Dordrecht is, kon Hoefeijzers zijn plannen bespreken met de
PvdA van de gemeente Dordrecht, die gelijk enthousiast was
over het plan. De andere politieke partijen vonden het idee
nog niet ver genoeg uitgedacht.

HET LEERPARKL; DA VINCI COLLEGE
Het proces van het creëren van het concept ‘Het Leerpark’
en het operationaliseren ervan.
Hoefeijzers, voorzitter van het College van Bestuur van het
Da Vinci College, heeft in een interview verslag gedaan van
het proces van het ontwikkelen van het Leerpark.
12 jaar geleden heeft een fusie geleid tot het ontstaan van
het Da vinci College in haar huidige vorm. Tegelijkertijd
introduceerde minister Ritzen van onderwijs het concept
van ROC-scholen. Voor Hoefeijzers was dit aanleiding om
na te denken over hoe de fusie toegevoegde waarde kan
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De ambtenaren van het VROM vonden dat ook, maar ze en
besloten Hoefeijzers te helpen met het uitwerken van het
ruimtelijk plan en met succes, want op een gegeven
moment werd de burgermeester van Dordrecht toch
positiever over het plan en besloot een conferentie te
houden onder de politieke partijen binnen Dordrecht om het
plan nog een keer te bespreken.
Hoewel het plan nog steeds niet goed genoeg was
uitgewerkt, was er toch een kanteling naar de positieve kant
binnen de Dordrechtse politiek te merken. In 2000 hadden,
op één partij na, alle politieke partijen het realiseren van het
Leerpark opgenomen in hun gemeentelijk partij
programma. Maar het plan moest, zoals gezegd, nog veel
beter uitgewerkt worden. Daartoe zijn vele conferentie
georganiseerd; conferenties over bijvoorbeeld veiligheid,
gastvrijheid, vervoersstromen, etc. hebben hieraan
bijgedragen. De betrokkenheid groeide.
Om risico’s te delen is er een corporatie opgericht waarin
de Da Vinci en de gemeente ieder 50% aandeel hebben. De
corporatie heeft ook een Plan van Eisen opgesteld. Het
bureau ICS heeft geholpen met het ontwikkelen van het
plan. De toekomstige gebruiker is betrokken bij het opstellen
van het plan van eisen. Er is bijvoorbeeld een wedstrijd

geweest onder de leerlingen om een plan te maken, wat
veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Ook door een smsactie zijn de jongeren betrokken geweest bij het opstellen
van het programma van eisen.
Dhr. Leon Thier van het architectenbureau PRO te Den
Haag, is aangetrokken om samen met de corporatie een
stedenbouwkundig plan te ontwerpen. Men heeft aan tafel
gezeten met onder andere de politie, het ziekenhuis, het
bedrijfsleven en omwonenden. Iedereen mocht over het
plan meedenken. Nieuwe leden in ‘het netwerk’ sloten zich
aan. Toen er bijvoorbeeld protest kwam vanuit de
omwonenden, omdat ze een geluidswal wilden, werd dat
snel afgehandeld, door ze te vragen hoe zij het dan voor
zich zagen. Op die manier werden de wensen afgestemd en
werd het probleem snel opgelost. Omdat iedereen zo graag
wilde dat het leerpark er snel kwam, werden de protesten
gehoord en er werd een oplossing voor gevonden.
Een ander voorbeeld van het belang van het creëren van
een netwerk is de oprichting van de Stichting
Onderwijsleerbedrijven. De bestuursleden daarvan komen
allen uit het regionale bedrijfsleven. Doordat de pioniers, de
eerste bedrijven die meewerkten door bedrijfsactiviteiten in
het Leerpark te plannen, zagen andere bedrijven
in dat het nuttig is om mee te werken aan het
leerpark.
Voor de ontwikkeling van de scholen werd 1000
euro per vierkante meter begroot, het doel was
om daar de beste kwaliteit voor neer te zetten.
Er werden bepaalde eisen gesteld aan het type
aannemer. Aannemers konden meedingen naar
de opdracht. Uiteindelijk zijn er drie aannemers
uitgekozen om hun plannen verder te ontwikkelen.
Daarvoor kregen deze 3 partijen elk 125.000 Euro.
Uit de drie presentaties is 1 ontwikkelaar gekozen,
Heymans-Proper Stok, die het plan mocht gaan
uitvoeren.

Momenteel is het Leerpark in aanbouw en zal naar
alle waarschijnlijkheid een deel in 2008 worden
opgeleverd. Het feit dat er nu daadwerkelijk
gebouwd wordt geeft weer een enorme impuls aan
het enthousiasme en inzet van de betrokken en
Figuur 5.33: Structuur proces Het Leerpark in vergelijking met de algemene proces- nieuwe partijen. Het heeft weer nieuwe
versnellingen veroorzaakt.
structuur (zie figuur 3.8)
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PROCES ONTWIKKELING DE ZWIJGER
Aan de hand een interview en een studiefilm over het proces
van De Zwijger is deze case beschreven.

te doorboren. Ondanks de positiviteit tijdens het bouwen
van de brug, bezorgde die brug Het Pakhuis een moeilijke
periode. Het gaat niet goed met het gebouw. De technische
staat is erg slecht, wat veiligheidsproblemen oplevert. Door
een tekort van 14.000.000 euro is het ook financieel
onhaalbaar. Toch wordt het gebouw in dezelfde tijd door
het Cuypergenootschap uitgeroepen tot rijksmonument,
waardoor het slopen van het gebouw wordt uitgesloten. Er
zijn aantal opties: toch slopen, ondanks het feit dat het een
rijksmonument is, nog een keer proberen een
haalbaarheidsstudie te doen, met eventuele grote
verliezen tot gevolg of Het Pakhuis dichttimmeren en na 5
jaar wachten nog eens kijken wat ermee gedaan kan
worden. Uiteindelijk wordt voor de laatste optie gekozen.

 1994 hebben AWF en Rem Koolhaas het eerste plan
In
ontwikkeld voor de IJ-oever in Amsterdam. Het is een PPSconstructie waarin alle bestaande panden gesloopt zouden
worden. Het plan sneuvelde op het bestemmingsplan en
ook financieel was het niet haalbaar. Doordat dit veel tijd in
beslag nam, stond het Willem de Zwijger, onderdeel van het
plan voor de IJ-oever, te lang leeg en werd het gekraakt.
Vanaf ’95 raakt het Project Management Bureau Amsterdam
(PMB) bij het project betrokken. Van Ruiven is de betrokken
persoon en hij ontwikkelde een geheel andere strategie:
het grote gebied opdelen in kleinere deelgebieden, wat
versnippering wordt genoemd. Groot voordeel hiervan is de
risicoverspreiding. Het concept ‘ankers in het IJ’ ontstaat.
Bijzondere gebouwen aan de IJ-oever moeten de stad
weer verankeren aan het water. Vele bijzondere gebouwen
moeten de ankers worden, waaronder het Muziekgebouw
aan het IJ, Nemo en Het Pakhuis de Zwijger
In het gebied worden oude en nieuwe gebouwen
vervlecht. Ook het Amerika-pakhuis wordt verbouwd. Maar
het Amerika-huis werd in die tijd gebruikt door
allerlei kunstenaars en artiesten. De gebruikers
van het Amerika –huis worden ondergebracht in
het Pakhuis De Zwijger, omdat daar nog geen
bestemming voor is.
Stichting de Zwijger wordt opgericht, met
Fransen aan het hoofd van de sichting. Er
worden twee haalbaarheidsstudies gemaakt,
maar telkens loopt het vast op de kosten. Het
Pakhuis is een heel ingewikkeld gebouw om het
bewoonbaar en/of bewerkbaar te maken. Het
klimaat is koud, want het functioneerde eerst als
een koelhuis en bovendien zijn er geen
installaties aanwezig.
In 2001 wordt er een brug aangelegd vanaf de
kop van het Java-eiland tot aan de IJ-oever.
Stedebouwkundig gezien was dit de beste
oplossing en in die tijd was er genoeg geld en
zag men het positief in met Het Pakhuis de
Zwijger: naar schatting was het financieel wel
haalbaar. De brug ontsluit pal voor het pakhuis
en er is geen andere oplossing dan het gebouw

Intussen is het pand opnieuw gekraakt en dat levert
gevaarlijke situaties op, want het gebouw staat ongeveer
op instorten, vanwege de ingrepen die gedaan zijn om het
gebouw te doorboren om de brug naar het Java-eiland te
ontsluiten. Intussen is de Stichting de Zwijger, onder leiding
van Fransen ook nog steeds bezig met het gebouw. Ze
krijgen een steeds helderder beeld van de eindgebruikers;
waardoor de exploitatiekant steeds zekerder wordt.

Figuur 5.34: Structuur proces De Zwijger in vergelijking met de algemene proces
structuur (zie figuur 3.8)
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Stadsherstel krijgt ook interesse in het gebouw. Stadsherstel
zet zich in voor monumentale gebouwen in Amsterdam en
ze vinden de Zwijger een interessant project, al is het veel
groter en omvangrijker dan de gebouwen die ze normaliter
aanpakken. Architect Van Stigt wordt in de arm genomen
voor het ontwerp, voornamelijk omdat hij erg goed is in
constructieve ontwerpen, wat echt nodig is voor de Zwijger.
Door een heel andere constructieoplossing te bedenken dan
tot nu toe gedaan was, wist van Stigt de bouwkosten sterk
te verlagen in vergelijking met eerdere kostenstudies.
Met de huidige exploitatievooruitzichten (Stichting de
Zwijger heeft inmiddels een helder beeld gekregen van de
toekomstige huurders), blijkt nog maar 1/3 van de totale
bouwkosten ongedekt te zijn, maar daarvoor kunnen
eventuele subsidies gebruikt worden.

Bij het Oosten zijn dat talloze bouwtekeningen van Solids,
folders over Solids, folders over de corporate startegy van
Het Oosten, de website, en natuurlijk ‘Met andere ogen’
(2006) waarin Bijdendijk zijn bevindingen beschrijft.
De krakers produceren ook allerlei documenten, waaronder
pamfletten en de media verspreid hun mening in de kranten.
Die tussenproducten zijn gevarieerd: doel, abstractieniveau,
uiterlijk en medium verschillen per tussenproduct. Maar de
boodschappen zijn steeds hetzelfde en slaan op de
persoonlijke waarden: het streven naar.
Bij het proces van Da Vinci is hetzelfde verschijnsel
zichtbaar: ook weer de websites van het Leerpark en van
Da Vinci, het Programma van Eisen, de informatiefolder, het
stedebouwkundig plan: ze variëren van uiterlijk, kleur, doel,
medium, etc. Toch is de boodschap keer op keer hetzelfde:
naast het leren van een vak wordt er ook gestuurd op
persoons- en burgerschapsontwikkeling.

5.4

Persoonlijke waarden, communicatie en cultuur in
het proces
In de cases blijkt dat er veel verschillende zijn in de
manieren waarop de organisaties hun vastgoedportfolio
creëren. Een overeenkomst is wel dat alle cases niet
kunnen worden gespiegeld aan de algemene structuur van
het creëren van een vastgoedportfolio. Dat komt omdat ze
niet één bedrijfsstrategie en één vastgoedstrategie maken,
maar tot aan de daadwerkelijke vastgoedportfolio worden
allerlei producten geproduceerd die leiden tot de
uiteindelijke vastgoedportfolio. Uiteraard zijn er tot het
produceren van die producten allerlei soorten verschillende
processen voorafgegaan. Welke producten er geproduceerd
worden verschilt per case. Ook de manieren waarop de
producten geproduceerd worden verschillen per case. In
deze paragraaf worden juist de overeenkomsten tussen de
cases gezocht.
Hoewel het zoeken naar overeenkomsten een losse
paragraaf is in dit onderzoek, zijn de case vergelijkingen
niet helemaal los te zien van de theorie. Doordat eerst de
theorie is bestudeerd, worden de cases nu met andere ogen
bekeken. De invloed van de theorie zal in deze paragraaf
dus merkbaar zijn.

Doel, abstractieniveau, uiterlijk en medium verschillen per
tussenproduct, maar door de persoonlijke waarden, die
steeds hetzelfde zijn is er toch uniformiteit tussen de
producten.
Niet alleen de tussenproducten zelf variëren, maar ook de
processen van het creëren van de tussenproducten variëren.
Bij Het Oosten heeft Bijdendijk gecommuniceerd met zowel
de krakers als met de gemeente, wat het eerste plan
opleverde voor het Tetterode-pand. ‘Ik doe helemaal niets,
dacht ik, ik laat ze gewoon hun gang gaan. Het gaat nu ook
goed, waarom zou ik me daarmee bemoeien. Ik knap het
casco op, … ik verhuur het casco en laat de binnenkant aan
hen. En zo is casco verhuur als concept geboren.’
(Bijdendijk, 2006: 21)
Later ontwikkeld hij zijn visie door succesvolle en minder
succesvolle projecten te vergelijken. Dit levert als product
op een visie op wat succesvol bouwen is. Daarnaast heeft
Bijdendijk mensen bestudeerd, wat ook bijgedragen heeft
op zijn visie op succesvol bouwen. Al met al hebben al die
processen bij elkaar geleid tot het Solids-concept zoals dat
vandaag de dag is. Maar ook dit is niet fixed, want Het
Oosten gaat door met ontwikkelen. Kortom, niet alleen de
producten zijn gevarieerd, ook de processen van het
ontwikkelen van de producten variëren in aanpak en

Persoonlijke waarden
In de beide processen zijn veel tussenproducten
geproduceerd door de betrokkenen. Een tussenproduct is
een product dat geproduceerd wordt tijdens het proces, wat
niet de gebouwenportfolio zelf is.
75

uitvoering. De persoonlijke waarden zijn de constante factor
in zowel de producten als de processen.

Kortom, er zijn vele manieren geweest om de producten te
produceren en om te bepalen hoe de persoonlijke waarden
uiteindelijk tot uiting zouden moeten komen: bij Da Vinci zijn
de meeste processen zijn gebaseerd op communicatie. Veel
processen zijn ook met elkaar vervlochten en lopen parallel
aan elkaar.

Bijdendijk beschouwt verandering als de enige zekerheid om
met verandering om te gaan. Hij ziet diversiteit (in wonen)
als de oplossing: ‘De gangbare mentaliteit is er een van
inperken en verbieden. We denken dat mensen niet voor
zichzelf kunnen zorgen en bang zijn dat ze de verkeerde
keuzes zullen maken. Daarom willen we controleren en
beheersen. Een open einde is eng. Conserveren en fixeren
zijn de eerste reflexen als zich veranderingen van buitenaf
aandienen. Veranderingen moeten beheersbaar worden
gemaakt. Maar er is een andere mentaliteit nodig, namelijk
een die ruimte laat in plaats van inperkt. Voor ontwerpers
betekent dit dat ze oog hebben voor diversiteit, en erkennen
dat verandering de enige constante factor is. Voor iedereen,
ook voor de
gebruikers, betekent dit dat ze de veiligheid van vast
schema’s achter zich laten en veranderingen
verwelkomen.’ (Bijdendijk, 2006: 133)

Ook bij De Zwijger werden er vele tussenproducten in de
vorm van plannen en haalbaarheidsstudies geproduceerd.
Er is zelfs het plan geweest om het gebouw toch te slopen,
ondanks dat het was benoemd tot Rijksmonument. ‘Alle
partijen hielden op 1 of andere manier van het gebouw.
Voor Stichting de Zwijger was het heel duidelijk dat ze van
het gebouw hielden. Ook Stadsherstel was erg begaan met
het gebouw en het was een groter gebouw dan dat ze
eigenlijk altijd aanpakken. Het was voor hun een uitdaging
en ze wilden heel graag dat het slaagde. Het ‘houden van’
heeft gemaakt dat men bleef proberen een oplossing te
vinden voor herbestemming van Het Pakhuis.’ (Van Rossum,
2006)
Ook Ruyven, projectleider van ’95 tot 2001, bevestigt dit: ‘Ik
voelde echt verslagenheid en teleurstelling toen de
plannen waren om het gebouw te slopen Als je zo veel tijd
en moeite in het project steekt, dan wil je gewoon dat het
goed afloopt.’ (De Zwijger spreekt, 2006)
Ruyven bevestigd, dat wanneer niet persoonlijke waarden
de drijfveer zijn, maar andere belangen in het spel zijn,
zoals financiële belangen, zoals hij zegt: ‘Wanneer partijen
belangen hebben buiten het gemeenschappelijk belang,
zoals financiële winst behalen, dan wordt het voor een
manager van zo’n project heel moeilijk om het te
handhaven.’ (De zwijger spreekt, 2006)

Bij Da Vinci lopen de processen van het produceren van de
tussenproducten ook met elkaar vervlochten. Op
verschillende momenten in het proces belanghebbenden
erbij betrokken en wordt er weer gediscussieerd over wat zij
belangrijk vinden.
‘En dat is met succes gebeurd, want op een gegeven
moment werd de burgermeester van Dordrecht toch
positiever over het plan en besloot een conferentie te
houden onder de politieke partijen binnen Dordrecht om het
plan nog een keer te bespreken.’ (Interview
Hoefeijzers, 06 12 22). ‘De toekomstige gebruiker is erg
betrokken bij het opstellen van het plan van eisen. Er is
bijvoorbeeld een wedstrijd geweest onder de leerlingen om
een plan te maken, wat veel nieuwe inzichten heeft
opgeleverd. Een ander project waardoor de leerlingen
betrokken waren was ‘Kunst in het leerpark, waarbij 8
kunstenaars van het centrum voor beeldende kunst
gevraagd werd hun visie te geven op bepaalde onderdelen
van het leerpark. Ook door een sms-actie zijn de jongeren
betrokken geweest bij het opstellen van het programma van
eisen.’ (Interview Hoefeijzers, 06 12 22). ‘Bij dit ontwerp zijn
vele verschillende partijen betrokken geweest. Men heeft
aan tafel gezeten met het Da Vinci, de gemeente, politie,
het ziekenhuis, het bedrijfsleven en omwonenden. Iedereen
mocht over het plan meedenken.’ (Hoefeijzers, 06 12 22)

Al met al kan op basis van de drie cases geconstateerd
worden dat een zeer waarschijnlijk gevolg van
communicatieve zelfsturing in het proces van het creëren
van een vastgoedportfolio is dat de tussenproducten
variëren in onder andere doel, abstractieniveau, uiterlijk en
medium en dat de processen naar de producten eveneens
variëren in aanpak en uitvoering, en dat de persoonlijke
waarden de constante factor in de variëteit aan producten
als de processen zijn.
Binnen de processen zijn persoonlijke waarden de constante factor. Ze zorgen voor synthese in het dynamische
proces en uniformiteit tussen de producten.
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Communicatie
De producten en de processen zijn zo gevarieerd, vanwege
het feit dat de belanghebbenden telkens opnieuw in
discussie met elkaar gaan over hoe de persoonlijke waarden
uitwerking kunnen vinden in het project. Daar komt bij dat
op elk moment in het proces nieuwe partijen zich kunnen
aandienen of nieuwe inzichten opgedaan kunnen worden,
waardoor de discussie weer opnieuw begint.
Het proces bij Het Oosten wordt gekenmerkt door het
telkens opdoen van nieuwe inzichten. De eerste ervaring
voor het vormen van inzicht was bij Bijdendijk Tetterode,
maar later ervaringen in de Bijlmermeer, de Jordaan, de
Nieuwmarkt, en zijn nieuwe kijk op het modernisme zorgde
telkens voor aanpassing van zijn producten. De persoonlijke
waarde is wel vanaf het begin hetzelfde gebleven.
Het proces van Da Vinci is meer gefocused op het betrekken
van nieuwe partijen in het proces. Alle belanghebbenden
konden meedenken. Maar niet alle belanghebbenden waren
vanaf het begin betrokken, zoals de omwonenden. Toch
hebben ze een belangrijke aanpassing in het
stedebouwkundig plan weten te veroorzaken.
Ook bij het project van De Zwijger is communicatie op
meerdere punten een belangrijke factor geweest in het
proces. Fransen, directeur van Stichting de Zwijger zegt
bijvoorbeeld: ‘In het begin was de moeilijkheid dat we met
meerdere visies werkten: Toen moesten we heel duidelijk
met elkaar gaan praten over de vraag: Wat is nou eigenlijk
de toegevoegde waarde van zo’n gebouw op die plek.’
(De zwijger spreekt, 2006)
Ook Gerson, directeur gemeentelijk grondbedrijf Amsterdam
en één van de opdrachtgevers van dit project, heeft een
duidelijke visie over samenwerking: ‘Het gaat om vertrouwen, naast dat de ontwikkelaars mooie woningen en
kantoren
willen bouwen, verlang ik ook dat ze iets voor ons
terugdoen.’ (De Zwijger spreekt, 2006)
De corporate strategy en andere tussenproducten zijn dus
gevarieerd vanwege communicatie (bij Het Oosten in de zin
van onderzoek, bij Da Vinci in de zin van het betrekken van
stakeholders). De communicatie zorgt ervoor dat de
partijen kunnen samenwerken op een gelijke basis en
daardoor kunnen ze zorgen dat ze herkenning gaan vinden
van hun persoonlijke waarden in de cultuur.

Belanghebbenden bij het uiteindelijke product (de vastgoedportfolio) communiceren met elkaar op een gelijke
basis over de persoonlijke waarden en hoe ze die waarden
tot uiting zien komen in de uiteindelijke vastgoedportfolio.
Op elk moment binnen het proces kunnen nieuwe belanghebbenden betrokken worden. Dit zorgt ervoor dat het
een dynamisch proces wordt en dat de tussenproducten
niet gefixeerd zijn, maar tijdens het proces telkens
aangepast worden.
Cultuur
Door communicatie kan de cultuur aangepast worden, zodat
het bestaande regelsysteem geen belemmering hoeft te zijn
voor het uitvoeren van het proces en het bereiken van de
doelen. De voorbeelden van Het Oosten en Da Vinci geven
aan dat wanneer er geen herkenning van de persoonlijke
waarden in de cultuur kan worden gevonden, de cultuur zo
kan worden aangepast dat er wel weer herkenning wordt
gevonden. Bij Het Oosten is dat gedaan door de bestaande
gewoonten onder de loep te nemen en met andere ogen
te bekijken. Door de exploitatietermijn te verlengen blijken
de Solids ineens financieel haalbaar te worden en door een
andere manier van verkoop, niet van papier, maar alleen
verkoop van echte gebouwen, verandert Bijdendijk de
cultuur zo, dat zijn visie tot uiting kan komen. Bij de Da Vinci
case wordt de bestaande cultuur veranderd door
communicatie. Door bijvoorbeeld met de gemeente op een
gelijkwaardige basis te discussiëren, bereikt Hoefeijzers dat
alle gemeentelijke partijen de verwezenlijking van Het
Leerpark in hun partijprogramma opnemen, ondanks het
feit dat de partijen in het begin helemaal niet enthousiast
waren.
Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de
communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het
verwezenlijken van zijn droom, een communicatief
zelfstuurder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door
met andere ogen naar de bestaande cultuur te kijken of
door communicatie proberen bestaande regels en wetten
aan te passen.
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5.5

(de vastgoedportfolio) communiceren met elkaar op een
gelijke basis over de persoonlijke waarden en hoe ze die
waarden tot uiting zien komen in de uiteindelijke
vastgoedportfolio.
Op elk moment binnen het proces kunnen nieuwe
belanghebbenden betrokken worden. Dit zorgt ervoor dat
het een dynamisch proces wordt en dat de
tussenproducten niet gefixeerd zijn, maar tijdens het
proces telkens aangepast worden.
- Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de
communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het
verwezenlijken van zijn droom, een communicatief
zelfstuuder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door met
andere ogen naar de bestaande cultuur te kijken of door
communicatie proberen bestaande regels en wetten aan
te passen.

Conclusie case studies
Het doel van dit hoofdstuk was om de volgende vraag te
beantwoorden:
Hoe creëren organisaties die vooruitstrevend zijn in de
beleveniseconomie een vastgoedportfolio?
In de processen van het creëren van een vastgoedportfolio speelt communicatieve zelfsturing en de drie
aspecten daarvan, welke zijn persoonlijke waarden,
communicatie en cultuur een duidelijk merkbare rol.
Communicatieve zelfsturing komt dus tot uiting in de
processen van het creëren van de vastgoedportfolio bij
organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie. Communicatieve zelfsturing heeft de volgende
gevolgen op het proces van het creëren van de
vastgoedportfolio.

De onderzochte organisaties zijn vooruitstrevend bevonden
in de beleveniseconomie, omdat ze passen bij de definitie
van de derde fase. Dat wil zeggen dat de klant en het bedrijf
samen, op een gelijkwaardige basis een betekenisvolle
belevenis creëren.

- Persoonlijke waarden zijn de constante factor en zorgen
voor synthese in het dynamische proces en uniformiteit
tussen de (deel)producten.
- Belanghebbenden bij het uiteindelijke product

Figuur 5.35: Conclusie case studies
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DISCUSSIE

HOOFDSTUK 6

‘In hoofdstuk 3 is de relatie gelegd tussen beleveniseconomie, the transitie in mens en maatschappij naar
communicatieve zelfsturing en de bestaande modellen om een vastgoedportfolio te creëren. Aan de hand van
de literatuur is in hoofdstuk 4 een theoretisch model ontwikkeld, waarin een verwachtingen van de wijze waarop
organisaties in de toekomst hun vastgoedportfolio ontwerpen geschetst worden.
In hoofdstuk 5 zijn organisaties bestudeerd die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie. Aan de hand van
twee cases is vastgesteld hoe organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio
creëren.
Er zijn nu dus twee soorten resultaten: een theoretisch model dat een beeld geeft van de verwachtingen van de
toekomst en een beeld van de huidige stand van zaken. In dit hoofdstuk wordt het theoretische model
vergeleken met de resultaten van de case studies. Het doel van deze paragraaf is het beantwoorden van de
volgende vraag:
Wat zijn verschillen tussen de toekomstverwachtingen op basis van literatuur en de wijze waarop momenteel in
de praktijk organisaties die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio creëren en wat
kan hieruit afgeleid worden ten aanzien van de verwachtingen voor de toekomst?
-

Wat zijn de verschillen tussen de verwachtingen die geschetst zijn op basis van theorie en de resultaten
van de case studies?
Op welke punten zou op basis van de verschillen het theoretisch model moeten worden aangepast?
Op welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio zullen creëren?

Op basis de theorie en van de case studies wordt in dit hoofdstuk dus antwoord gegeven op de hoofdvraag van
dit onderzoek. In de vorm van het eindmodel wordt dus antwoord gegeven op de hoofdvraag.
Sommige verschillen tussen de cases en het theoretische model zullen aanleiding zijn om de verwachtingen die
in het theoretisch model zijn geschetst aan te passen en andere verschillen zullen juist leiden tot een versterking
van de verwachtingen.
In de eerste plaats is bekeken of de aspecten van communicatieve zelfsturing die in de theorie zijn beschreven in
de case studies ook herkenbaar zijn.
Ten tweede is bekeken of de verwachte effecten van communicatieve zelfsturing op het proces in de theorie en
praktijk overeenkomen.
In paragraaf 6.1 worden het theoretisch model en de case studie resultaten naast elkaar gelegd. Hieruit volgen
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aanpassingen voor het nieuwe model. Het nieuwe model
wordt beschreven in paragraaf 6.2.

6.1

Literatuur ontmoet de praktijk
Bij de vergelijking kunnen twee soorten situaties ontstaan:

De rol van persoonlijke waarden in het proces;
De verwachting ten aanzien van de rol van persoonlijke
waarden in het proces van het creëren van de vastgoedportfolio voor organisaties in de beleveniseconomie, is dat
een bedrijf op basis van persoonlijke waarden een
bedrijfsstrategie zou creëren, die aansluit bij de persoonlijke
waarden van hun klanten. Op die manier kunnen bedrijf en
klant verbonden raken.

Situatie A: In de case studie resultaten kunnen aanwijzingen
gevonden worden dat het proces van het creëren van een
vastgoedportfolio zich ontwikkeld in de richting van het
theoretisch model, maar nog niet zo ver zijn. Het verschil
tussen het theoretisch model en de case studie resultaten
versterkt dan juist de verwachtingen die in het theoretisch
model geschetst zijn.

In de case studies blijkt dat de rol van persoonlijke waarden
in het proces inderdaad de bindende factor is. Persoonlijke
waarden zorgen voor een blijvende verbinding tussen de
betrokkenen in het dynamische proces. Bovendien zorgen
persoonlijke waarden voor uniformiteit in de
tussenproducten.

Situatie B: Wanneer uit de case studie resultaten blijkt dat
de processen zich juist in een andere richting ontwikkelen
dan in de richting van het theoretisch model, spreekt dat de
verwachtingen van het theoretisch model tegen. In dat geval
moet op dat punt het theoretisch model kritisch worden
bekeken en moet onderbouwd worden waarom het
theoretisch model al dan niet wordt aangepast aan de hand
van de case studie resultaten.

Het verschil tussen het theoretisch model en de case studies
is dat wordt verwacht dat het bedrijf een bedrijfsstrategie
creëert op basis van hun persoonlijke waarden die
aansluiten bij de persoonlijke waarden van hun klanten. In
de cases blijkt dat de bedrijfsstrategie juist in samenwerking
met de klanten wordt gecreëerd,

Situatie C: De cases zijn de verwachtingen van het
theoretisch model al voorbijgestreefd. In dat geval is er
aanleiding om het theoretisch model aan te passen.

Het theoretisch model

De case studie resultaten

Figuur 6.1: Theoretisch model

Figuur 6.2: Case study resultaten.
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Focus op synthese
Naar aanleiding van zowel het theoretisch model als de case
studie resultaten kan worden verwacht dat de focus in het
proces veel meer zal gaan liggen op synthese als op analyse.
De verwachting van het theoretisch model was dat de
synthese zou leiden tot het feit dat de vastgoedstrategie
volledig zou worden opgenomen in de bedrijfsstrategie. En
dat er een directe link ontstaat tussen de bedrijfsstrategie
en de gebouw interventies.

Dat beslissingen alleen op gebouw en werkplekniveau wordt
genomen, direct vanuit de bedrijfsstrategie wordt, zoals
eerder aangegeven, is in de cases niet bevestigd.
Ten tweede wordt in het theoretisch model communicatie
uitgelegd als actie en reactie. Er wordt verwacht dat
organisaties de reacties van de klanten op het bedrijf
aanleiding zullen zijn om het bedrijf te veranderen.
In de cases blijkt dat het aspect communicatie in
communicatieve zelfsturing binnen het proces niet gaat
om het aanpassingsvermogen van een organisatie op de
reacties van de klant, maar juist om het feit dat partijen
samenwerken om hun doelen bereiken. Doordat de partijen
samen communiceren over de persoonlijke waarden en hoe
die tot uiting kunnen komen in de cultuur, is de betrokkenheid van de partijen groot. Dit is ook weer een bewijs dat de
persoonlijke waarden de bindende factor zijn. Maar ook de
tweede verwachting ten aanzien van communicatie binnen
het proces wordt door de cases niet bevestigd.

Vanuit de cases blijkt ook dat het proces zich zal gaan
concentreren op het bereiken van synthese (met de
persoonlijke waarden als de bindende factor). Maar er wordt
niet uitgesloten dat er sprake is van communicatieve
zelfsturing als er wel analyse plaatsvindt in het proces.
Sommige communicatieve zelfstuurders zullen wel behoefte
hebben aan analyse en anderen weer niet. Kenmerk van
zelfsturing is dat iedereen het zelf bepaald.
Op basis van de cases kan de verwachting dat de
vastgoedstrategie wordt opgenomen in de bedrijfsstrategie
niet bevestigd worden. Integendeel, op basis van literatuur
werden minder producten in het proces verwacht, de cases
laten juist een toename van het aantal deelproducten in het
proces zien.
Overeenkomst is wel de achterliggende gedachte: namelijk
dat er een sterkere uniformiteit tussen de producten is.
In het theoretisch model wordt al wel verwacht dat de
processen van het ontwerpen van de bedrijfsstrategie en de
vastgoedstrategie met elkaar vervlochten zullen raken. In de
cases blijkt dat inderdaad de processen van het creëren van
alle tussenproducten met elkaar vervlochten zullen raken.

Conclusie: het proces is gekenmerkt door partijen die
communiceren op een gelijke basis.
Belanghebbenden bij het uiteindelijke product (de real
estate portfolio) communiceren met elkaar op een gelijke
basis over de persoonlijke waarden en hoe ze die waarden
tot uiting zien komen in de uiteindelijke vastgoedportfolio. Op elk moment binnen het proces kunnen
nieuwe belanghebbenden betrokken worden. Dit zorgt
ervoor dat het een dynamisch proces wordt en dat de
tussenproducten niet gefixeerd zijn, maar tijdens het
proces telkens aangepast worden. Dit zorgt ook voor
betrokkenheid van de belanghebbenden bij het proces en
het eindproduct.

Persoonlijke waarden zijn de constante factor in het
proces. Persoonlijke waarden zorgen voor synthese in het
dynamische proces en uniformiteit tussen de producten.

Cultuur
In het theoretisch model wordt verwacht dat de organisaties
zich bewust zijn van de cultuur waarin zij opereren en dat
dat hun ‘oplossingsruimte’ is en dat ze daarbinnen kunnen
opereren.
In de cases wordt blijkt dat de organisaties inderdaad zich
bewust zijn van hun cultuur, maar dat ze ook in staat zijn de
cultuur aan te passen aan hun persoonlijke waarden.
Dat kunnen ze doen door met andere ogen naar de cultuur
te kijken en door te communicatie.
De verwachting van het theoretisch model neigt nog naar
het feit dat organisaties zich zouden laten leiden door het

Communicatie op een gelijkwaardige basis
In het theoretisch model is het aspect communicatie op een
gelijkwaardige basis in communicatieve zelfsturing in het
proces van het creëren van een vastgoedportfolio op twee
manieren uitgelegd.
Ten eerste is er de verwachting dat een bedrijf met haar
klanten zal gaan communiceren op een kleinschaligere basis
en dat een gevolg daarvan zou zijn dat besluiten op
gebouw- of werkplekniveau zullen worden genomen.
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regelsysteem, want, zo wordt er verwacht, organisaties
kunnen niet opereren buiten de oplossingsruimte die hun
eigen cultuur biedt. De cases laten zien dat dit dus juist wel
mogelijk is. De organisaties zijn zich inderdaad bewust van
hun cultuur, ze kennen de grenzen, maar ze weten ook hoe
ze over de grenzen van hun cultuur heen kunnen stappen.
Het proces gekenmerkt door het feit dat communicatief
zelfsturende organisaties zich niet laten leiden door het
(sociaal) regelsysteem van hun eigen cultuur, maar ze
vormen hun eigen cultuur;
Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de
communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het
verwezenlijken van zijn droom, een communicatief
zelfstuurder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door
met andere ogen naar de bestaande cultuur te kijken of
door communicatie proberen bestaande regels en wetten
aan te passen.
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HET CVMM-model
Het model voor het Creëren van een Vastgoedportfolio Met Mensen
In de beleveniseconomie kan op allerlei verschillende manieren een vastgoedportfolio gecreëerd kunnen worden, maar de
processen kenmerken zich door communicatieve zelfsturing, wat tot uiting komt in de volgende drie aspecten:
Binnen het proces zijn persoonlijke waarden de constante factor.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Ze zorgen voor synthese in het dynamische proces en uniformiteit tussen de producten.
Ten tweede is het proces gekenmerkt door communicatie tussen partijen op een gelijkwaardige basis.
Belanghebbenden bij het uiteindelijke product (de real estate portfolio) communiceren met elkaar op een gelijke basis over
de persoonlijke waarden en hoe ze die waarden tot uiting zien komen in de uiteindelijke vastgoedportfolio. Op elk moment
binnen het proces kunnen nieuwe belanghebbenden betrokken worden.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Dit zorgt ervoor dat het een dynamisch proces wordt en dat de tussenproducten niet gefixeerd zijn, maar tijdens het proces
telkens aangepast worden. Dit zorgt ook voor betrokkenheid van de belanghebbenden bij het proces en het eindproduct.
Ten derde is het proces gekenmerkt door het feit dat communicatief zelfsturende organisaties zich niet laten leiden
door het (sociaal) regelsysteem van hun eigen cultuur, maar ze vormen hun eigen cultuur;
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het verwezenlijken
van zijn droom, een communicatief zelfstuurder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door met andere ogen naar de
bestaande cultuur te kijken of door communicatie proberen bestaande regels en wetten aan te passen.
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6.3

je leefomgeving kunnen bepalen c.q. inrichten. (Bijdendijk,
2006: 65) Dit wordt later door Bijdendijk
‘accommodatie-vermogen’ genoemd en gekoppeld aan de
betrekkelijk makkelijk aanpasbare binnenkant van
gebouwen. ‘In de tweede plaats het verbinden met, het
identificeren met en het houden van.’ (Bijdendijk, 2006: 65)
wat Bijdenijk in het Solids-concept aan dierbaarheid koppelt.
(Bijdendijk, 2006: 86)

Communicatieve zelfsturing in de praktijk
‘Hoe kan communicatieve zelfsturing in de praktijk tot uiting
komen?’
Deze vraag wordt beantwoordt aan de hand van twee cases.
Het Oosten
Het vinden van persoonlijke waarden
Door met oprechte belangstelling te communiceren met
de krakers ontdekt Bijdendijk (2006) de persoonlijke
waarden van de krakers, namelijk autonomie, vrije keus
en gebruiksvrijheid.

Hoe communicatie zorgde voor meer inzicht in de
persoonlijke waarden
Bijdendijk’s inzichten over mensen wordt later verder
versterkt, door echte mensen in wijken en woningen te
bestuderen.

Drie quotes bewijzen dit: (1):‘In die drie jaar had ik veel
contact met de bewoners van Tetterode. Ik begon te
begrijpen dat het hen ging om autonomie, eigen keuze en
gebruiksvrijheid …’ (Bijdendijk 2006: 21). (2) ‘Ik doe
helemaal niets, dacht ik, ik laat ze gewoon hun gang gaan.
Het gaat nu ook goed, waarom zou ik me daarmee
bemoeien. Ik knap het casco op, … ik verhuur het casco
en laat de binnenkant aan hen. En zo is casco verhuur als
concept geboren.’ En (3) ‘Deze ervaring heeft mijn visie
op huisvesten voor de rest van mijn werk bij Het Oosten
beïnvloed. Al snel kreeg ik in de gaten dat de wens om zelf
te kunnen kiezen over je eigen huisvesting helemaal niet
uitzonderlijk is.’ (Bijdendijk, 2006: 21) Communicatie met
de krakers leverde dus zijn eerste inzicht in de mens en zijn
behoefte op.
Persoonlijke waarden

Zo is Bijdendijk ook in de Bijlmermeer op werkbezoek
geweest: ‘Sommige bezoekers die van buiten kwamen
durfden de gebouwen niet eens te betreden. Zo
beangstigend was de omgeving’ (Bijdendijk, 2006: 32)
In het begin van het proces van het creëren van het concept
Solids communiceerde Bijdendijk dus met zijn klanten. Tot
op het einde van het realiseren van de Solids blijft hij dat
doen:
‘Hoe gaan wij te werk bij de marketing van de Solids? Stel je
voor: je wordt gebeld door iemand die ruimte zoekt,
passend bij zijn eigen specifieke ideeën. … Je nodigt die
klant uit. Hij komt naar je toe en je stapt samen in de auto.
Je rijdt naar de IJburg, de Piet Heintunnel door en de
Enneus Heeremabrug over. ‘Wat een prachtlocatie’, zegt je
klant. ‘Kijk daar staan de Solids, zeg je over de brug rijdend
en naar links wijzend. ‘Wat een mooie gebouwen’, zegt de
klant. Want de Solids zijn al gebouwd, en staan klaar voor
de klant. ‘Wat een mooie gevels, wat een uitnodigende
entrees. Elk gebouw heeft zijn eigen identiteit, iedereen kan
zo zien waar ik zit.’Je maakt de deur open en gaat de
entreehal in. Deze is ruim bemeten en goed afgewerkt.
Jouw klant wordt steeds enthousiaster. Je stapt samen de lift
in en gaat naar de verdieping die vrij is. Je stapt de lift uit,
makt de deur open, en zegt: ‘Kijk en hier kunt u doen wat u
wilt’. De klant is verkocht. (Bijdendijk, 2006: 110)

Bijdendijk (2006) vond in zijn studie naar de mens twee
duurzame, menselijke emoties: keuzevrijheid en houden
van.
Toen het Tetterode-gebouw ontwikkeld was, bleef Het
Oosten werken aan de ontwikkeling van het Solids-concept.
Met de inzichten die Bijdendijk bij het Tetterode-project
heeft opgedaan, is hij op zoek gegaan naar antwoord op de
vraag: is het mens- en maatschappijbeeld dat ten
grondslag ligt aan het Tetterode-concept algemeen geldig?
De conclusie na het bestuderen van mensen van vlees en
bloed (Tetterode, Nieuwmarktbuurt, de Jordaan) was dat: er
twee duurzame, echte menselijke emoties zijn waar wij op in
moeten spelen: keuzevrijheid en houden van.

Maar ook met grotere instellingen wil Het Oosten
communiceren om te zorgen dat er projecten zijn die
grenzen overschrijden, waar mensen keuzevrijheid hebben

‘In de eerste plaats is dat keuzevrijheid en zelf je leven en
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om op die manier hun leven te leven zoals ze dat zelf willen:

belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van de Solids
dat meer dan 20 jaar duurde.

‘Op verschillende plekken wordt er gewerkt aan projecten
die grenzen overschrijden. Het Oosten probeert daar ook
haar bijdrage aan te leveren. ‘Ik wil daarom nog een laatste
Solids-ontwikkeling beschrijven: het plan voor MasterdamWest. Dit is een project waar Het Oosten samenwerkt met
onderwijsinstelling ROC ASA, een school voor middelbaar
voortgezet beroepsonderwijs. ROC ASA wil onderwijs
integreren met werken en wonen; het Solids-concept leent
zich daar bij uitstek voor. ROC ASA heeft een interessant
leidmotief: ‘van bolwerk naar netwerk’Dat geeft aan dat zij
hun verbondenheid met de stad op een nieuwe leest willen
schoeien. De school wordt niet gezien als een
plaatsvervangende samenleving waarin zorg-, vorming, en
onderwijsfuncties naar binnen worden gezogen. In plaats
daarvan strekt de school zich over de grenzen van het
gebouw en omgekeerd vinden de instellingen en bedrijven
hun plek binnen het schoolgebouw. …’ (Bijdendijk, 2006:
116) ‘Er is in dit verband naar mijn idee maar één weg, ook
voor zo’n beladen thema als dat van allochtonen in de stad
en dat is de weg van de toenadering. En dat kan alleen door
elkaar te leren kennen. Door dingen samen te doen. Dan
moet je ook omgevingen creëren waarin dat voor de hand
ligt.’ (Bijdendijk, 2006: 117)

Cultuur
Drie voorbeelden ondersteunen dit: Tegenwoordig worden
Bijdendijk (2006) verzet zich op sommige punten tegen
de bestaande cultuur van het verhuren van woningen. Hij
laat zijn eigen opvattingen er niet door leiden. Hij creëert
echter een nieuwe cultuur waarbinnen de persoonlijke
waarden keuzevrijheid en houden van wel herkenning
vinden.
in de bouw veel woningen op papier verkocht. Bijdendijk
verzet zich tegen deze cultuur, omdat het niet strookt met
zijn persoonlijke waarden. De volgende drie voorbeelden
ondersteunen dit:
(a) Het einde van marktonderzoek
‘Solids moeten op een andere manier in de markt gezet
worden dan gewone gebouwen. In de huidige praktijk is
het gebruikelijk om te kijken naar de afzetbaarheid op de
korte termijn. Dat lijkt logisch: van leegstand wordt niemand
wijzer, dus dienen woningen, bedrijfsruimten, kantoren en
wat er verder gebouwd wordt precies te voldoen aan de
behoefte. Om die behoefte te kennen bestaat er
marktonderzoek. Dat leert ons precies welke groepen op
zoek zijn naar welke woningen, met welke kenmerken, en
voor welke prijs. Bij het commerciële vastgoed leidt dit tot
de bekende vasrkenscyclus: er is behoefte aan
kantoorruimte, en dus wordt er kantoorruimte gebouwd.
Daar vraagt de markt toch om?

Maar persoonlijke waarden speelden ook een rol in
Bijdendijks onderzoek naar de mens. Door zijn interesse
in de mens heeft hij dit onderzoek kunnen doen.
De volgende quote bewijst dat:
‘Laten we het onderzoek naar de elementen die tot
dierbaarheid leiden niet alleen overlaten aan
marktonderzoekers, trendwatchers en andere specialisten
om ons er gemakkelijk vanaf te maken. Later we proberen
zelf inlevingsvermogen te ontwikkelen. … Creatief
inlevingsvermogen, daar gaat het om, en oprechte
belangstelling voor wat mensen mooi en aantrekkelijk
vinden. Hoe komen we daar nu achter? Nagaan hoe mensen
reageren op wat al gebouwd is, is beslist een hulpmiddel.
Daarnaast heeft Bijdendijk enkele aanwijzingen die
gebaseerd zijn op zijn waarnemingen en zijn pogingen zich
in te leven. … Onbevangen trachten een dierbaar casco te
maken, met inlevingsvermogen en veel creativiteit, lijkt mij
de ontwerpopgave van vandaag.’ (Bijdenijk, 2006: 99)
Zijn oprechte interesse in de mens is dus de meest

In de woningsector leidt dit tot woningen waar nu vraag
naar is en die mensen nu kunnen betalen. Een
stewardessenwoning is daarom klein en goedkoop, en staat
in Hoofddorp, vlakbij Schiphol. Om meer greep te krijgen
op de vraagzijde van de woningmarkt worden mensen
ingedeeld in leefstijlen. Dat lijkt al een stuk beter dan de
categorieën die we vroeger hanteerden. … Als wij weten wie
u bent, weten we ook wat goed voor u is.
Waneer we het over Solids hebben gaat het niet om de
marktvraag van nu, maar om die van de komende 200 jaar.
En die kennen we niet. Denk maar aan vijftig jaar terug:
toen hadden we ook geen idee hoe de mensen nu willen
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wonen. Maar van dat nadeel maken wij ons voordeel. Het
betekent dus niet dat we geen rekening hoeven houden met
wat mensen willen, maar dat we op een andere manier
naar mensen moeten kijken. We moeten interesse tonen
voor wat mensen mooi vinden, wat de betekenis voor hen
is van de plek waar ze wonen, waar ze zich aan hechten.
We moeten nagaan wat de mensen nodig hebben om zich
te ontplooien. Ruimte, dat is zeker. En wat nog meer? Een
benadering die zich niet beperkt tot de koopkrachtige vraag
van nu betekent niet dat we de wensen van mensen niet
respecteren. Integendeel; die nieuwe manier van tegen
mensen aankijken doet veel meer recht aan de
verscheidenheid en veranderlijkheid van mensen en wensen
dan het tradtionele marktonderzoek.’ (Bijdendijk, 2006: 109)

je koopt. Juist dat laatste spreekt mij enorm aan. Laten we
zorgen dat mensen kunnen zien en betasten wat ze kopen.
In één oogopslag zien hoe het is: ‘What you see is what you
get’. Mijn ervaring is dat het werkt.’ (Bijdendijk, 2006: 110)
Maar niet alleen in de manier van verkopen doorbreekt
Bijdendijk bestaande cultuur, door ze te veranderen in zijn
eigen cultuur, omdat de bestaande cultuur niet aansluit bij
zijn persoonlijke waarden:
In de bestaande cultuur wordt de financiële haalbaarheid
vaak berekend aan de hand van een standaard exploitatietermijn. iVolgens de bestaande standaard rekenmethode,
zouden de Solids nooit haalbaar zijn. Maar Bijdendijk laat
zich niet leiden door de bestaande veelgebruikte
rekenmethode. Echter creëert hij zijn eigen cultuur, door
een andere niet standaard rekenmethode te gebruiken. Op
die manier creëert hij een eigen standaard, waarbinnen de
Solids financieel wel haalbaar zijn.

(b) Kom maar voelen
‘De gangbare marketing van gebouwen is er een die voor
het grootste deel via media van papier en beeld plaatsvindt.
Lang voor het gebouw wordt opgeleverd is er nagedacht
over doelgroepen, kernwaarden en marketingconcepten.
Glimmende brochures doen belangrijk werk. Daarmee
worden potentiele klanten ervan overtuigd dat wat de
ontwikkelaar bedacht heeft, juist voor hem of voor haar zeer
geschikt is, en hopelijk wordt op die manier de norm van
70% voorverkoop gehaald.’ (Bijdendijk: 109)

(c) Ophouden over kosten.
‘De vraag is hoeveel mogen we investeren in duurzame
kwaliteit en toekomstwaarde? Daarvoor is een hogere
aanvangsinvestering nodig, maar die wordt terugverdiend
doordat het gebouw in waarde zal stijgen, de
exploitatielasten lager zijn, en de lagere kosten moeten
worden gemaakt voor de transformatie. … Dierbaarheid
– mooie verouderde materialen, goed gedetailleerd – leidt
tot lagere onderhoudskosten van het casco.
Accommodatievermogen leidt op zijn beurt tot lagere
verbouwingskosten. Het verhoogde aanvangsinvestering
wordt goedgemaakt met een verlaagde rendementseis, vanwege de verlenging van de exploitatietermijn.’ (Bijdendijk,
2006: 93)

De marketing van Solids zal ook brochures gebruiken, maar
zal het toch moeten hebben van zien, voelen en ervaren van
concrete Solids. Het is het gebouw zelf dat de klanten ervan
moet overtuigen dat die daar iets kunnen realiseren dat
precies overeenkomt met de eigen wensen. We bouwen dus
eerst, en daarna brengen we het in de markt.
Dat eerste bouwen vinden we erg belangrijk bij Het Oosten.
Het maakt een einde aan een van de systeemfouten in
onze bouwsector, namelijk het verkopen vanaf tekening.
Laten we ons eens verplaatsen in de klant, in dit geval een
potentiele koper. Deze heeft twee aanbiedingen gekregen:
een nieuwbouwwoning in de voorverkoop en een bestaande
woning. Uit de tekening van de nieuwe woning is niet goed
op te maken wat voor een woning het is. Bovendien moet
er nog twee jaar gewacht worden voor de woning klaar
is. Daar tegenover het aanbod van een stenen woning die
hij kan aanraken en die direct beschikbaar is. Die keus is
snel gemaakt! Geen dubbele woonlasten, geen unheimisch
gevoel in de bouwput, je steekt je handen uit en je voelt wat

Communicatieve zelfsturing bij Da Vinci
Persoonlijke waarden
In de Amerkaanse Community Colleges vond Hoefeijzers
(2006) herkenning van zijn persoonlijke waarden, welke
is dat naast het leren van een vak ook gestuurd wordt op
persoons- en burgerschapsontwikkeling.
‘Voor Hoefeijzers was de fusie aanleiding om na te denken
over hoe deze fusie toegevoegde waarde kan leveren aan
het onderwijs. Inspiratie kwam uit Amerika, waar
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Community Colleges al langere tijd een begrip waren en
waar naast het leren van een vak wordt gestuurd wordt op
persoons- en burgerschapsontwikkeling. Hoefeijzers is
initiatiefnemer geweest om deze visie uit te werken.’
(Hoefeijzers; 2006)
Communicatie leidt tot aanpassing van de bestaande

ander project waardoor de leerlingen betrokken waren
was ‘Kunst in het leerpark, waarbij 8 kunstenaars van het
centrum voor beeldende kunst gevraagd werd hun visie te
geven op bepaalde onderdelen van het leerpark. Ook door
een sms-actie zijn de jongeren betrokken geweest bij het
opstellen van het programma van eisen.‘ (Hoefeijzers, 2006)

Door te communiceren probeert Hoefeijzers zijn herkenning te vinden van persoonlijke waarden in de Hollandse
onderwijscultuur. Dat doet hij door zijn vertaling (het concept zoals hij dat zag bij de Amerikaanse communities) te
communiceren. Samen met andere partijen wordt de vertaling steeds bijgesteld, maar de persoonlijke waarde die
eraan ten grondslag ligt (studenten sturen op persoonsen burgerschapsontwikkeling), is de constante factor.

Maar ook op andere momenten, wanneer andere partijen
geen herkenning vonden van hun persoonlijke waarden in
het project, heeft Hoefeijzers gekozen voor communicatie
om dit op te lossen.
‘Ook bijvoorbeeld toen er protest kwam vanuit de
omwonenden, omdat ze een geluidswal wilden, was dat in
no time afgehandeld. Omdat iedereen zo graag wilde dat het
leerpark er snel kwam, werden de protesten gehoord en er
werd een oplossing voor gevonden.’ (Hoefezijers, 2006)

cultuur
‘Hoefeijzers is initiatiefnemer geweest om deze visie uit te
werken en er iets mee te doen. Eerst is het intern, binnen
het CvB besproken. Iedereen kon het vrij snel vinden met de
visie en alle leden waren enthousiast.’ (Hoefeijzers, 2006)
‘Hoefeijzers vond wel positieve reactie bij de ambtenaren
van het VROM, al vonden die ambtenaren ook dat het plan
nog niet goed was uitgewerkt. Maar ze zagen er wel heil
in en besloten Hoefeijzers te helpen met het uitwerken
van het plan en dan voornamelijk om het ruimtelijke plan
te verbeteren. En dat is met succes gebeurd, want op een
gegeven moment werd de burgermeester van Dordrecht
toch positiever over het plan en besloot een conferentie te
houden onder de politieke partijen binnen Dordrecht om het
plan nog een keer te bespreken.’ (Hoefeijzers, 2006)
‘Hoewel het plan nog steeds niet goed genoeg was
uitgewerkt, was er toch een kanteling naar de positieve kant
binnen de Dordrechtse politiek te merken. In 2000 hadden,
op één partij na, alle politieke partijen het realiseren van het
Leerpark opgenomen in hun gemeentelijk partijprogramma.’
(Hoefeijzers, 2006)
‘Maar het plan moest, zoals gezegd, nog veel beter
uitgewerkt worden. Daartoe zijn vele conferentie
georganiseerd; conferenties over bijvoorbeeld veiligheid,
gastvrijheid, vervoersstromen, etc. hebben hieraan
bijgedragen.’ (Hoefeijzers, 2006)
‘De toekomstige gebruiker is erg betrokken bij het
opstellen van het plan van eisen. Er is bijvoorbeeld een
wedstrijd geweest onder de leerlingen om een plan te
maken, wat veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Een

Communicatie zorgde voor het ontstaan van een netwerk,
waarin alle partijen echt betrokken zijn, wat ervoor zorgde
dat het project zich kon ontwikkelen. Of zoals Hoefeijzers
het zegt:

‘Het feit dat Het Leerpark voor alle betrokken partijen
voordelen heeft (voor de gemeente, voor de omwonenden,
voor de scholen, voor de bedrijven) heeft gemaakt dat
momenteel alle betrokken partijen zo enthousiast zijn, dat
er weinig tegenwerking is. er is een soort netwerk ontstaan,
waarin eenheid is geschapen. Zonder dat netwerk en zonder
de eenheid zou ontwikkeling van het leerpark nooit mogelijk
zijn geweest.’ (Hoefeijzers, 2006)
Cultuur
Op de eerste plaats, heeft in het overallplaatje Hoefeijzers
Hoefezijers is in staat om de bestaande cultuur te
veranderen tot een cultuur die meer aansluit bij zijn
persoonlijke waarden.
een gedeelte van het huidige onderwijssysteem weten te
veranderen. Eerst vond Hoefeijzers in het Hollandse
onderwijs systeem geen aansluiting bij zijn visie op
onderwijs. Daarom probeerde hij (een gedeelte van) het
huidige onderwijssysteem te veranderen. Hij bedacht een
nieuwe visie op hoe het wel zou moeten. Door te
communiceren met de betrokkenen, werd dit plan verder
uitgediept, zodat alle betrokkenen ook echt positieve invloed
zouden beleven aan dit plan. Door communicatie werden
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mogelijkheden zichtbaar en werd het plan gerealiseerd.
Een concreter voorbeeld is wanneer in een redelijk
vergevorderd stadium het stedelijke plan toch niet bleek aan
te sluiten bij de wensen van de betrokkenen.
‘Vanuit de aannemer Heymans werd Adriaan Geussen, een
stedenbouwkundige bij het project betrokken. Hij vond het
stedenbouwkundige plan wat er lag niet goed, omdat het
plan was gebouwd om een bestaand gebouw, waardoor
de natuurlijke structuren van het gebied verstoord werden
en hij kwam met een ander voorstel. Dat kwam net op het
moment dat juist het bestemmingsplan door de gemeente
goedgekeurd was, dus de corporatie moest de gemeente
vragen het bestemmingsplan aan te passen. Men voorzag
grote problemen. Maar uiteindelijk ging alles heel snel,
omdat de gemeente bereidwillig was het bestemmingsplan
aan te passen. Het leek of iedereen in de versnellingsstand
stond, zo snel ging het. Dat kwam omdat inmiddels iedereen
zo overtuigd was van het plan en de voordelen ervan inzag,
dat iedereen het belang inzag van een snelle ontwikkeling.’
(Hoefeijzers, 2006)
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Op welke wijze zullen organisaties in de beleveniseconomie hun
vastgoedportfolio creëren?
Daarna zal de redenatie achter het antwoord op de hoofdvraag behandeld
worden, aan de hand van het beantwoorden van de deelvragen:
1
2	
3
4	
5
6	

Wat is beleveniseconomie?
Waarom is er beleveniseconomie?
Wat zijn bestaande manieren om een vastgoedportfolio te creëren en
wat is de relatie met beleveniseconomie?
Wat zijn op basis van theorie toekomstverwachtingen van de wijze
waarop organisaties in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio
creëren?
Op welke wijze creëren momenteel in de praktijk organisaties die
vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie hun vastgoedportfolio?
Wat zijn verschillen tussen de toekomstverwachtingen op basis van
literatuur en de wijze waarop momenteel in de praktijk organisaties
die vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie hun vastgoedport
folio creëren en wat kan hieruit afgeleid worden ten aanzien van de
verwachtingen voor de toekomst?’

HOOFDSTUK 7
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CONCLUSIES

‘In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek:

7.1 CVMM-model

Het model voor het Creëren van een Vastgoedportfolio Met Mensen
In de beleveniseconomie kan op allerlei verschillende manieren een vastgoedportfolio gecreëerd kunnen worden, maar de
processen kenmerken zich door communicatieve zelfsturing, wat tot uiting komt in de volgende drie aspecten:
Binnen het proces zijn persoonlijke waarden de constante factor.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Ze zorgen voor synthese in het dynamische proces en uniformiteit tussen de producten.
Ten tweede is het proces gekenmerkt door communicatie tussen partijen op een gelijkwaardige basis.
Belanghebbenden bij het uiteindelijke product (de real estate portfolio) communiceren met elkaar op een gelijke basis over
de persoonlijke waarden en hoe ze die waarden tot uiting zien komen in de uiteindelijke vastgoedportfolio. Op elk moment
binnen het proces kunnen nieuwe belanghebbenden betrokken worden.
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Dit zorgt ervoor dat het een dynamisch proces wordt en dat de tussenproducten niet gefixeerd zijn, maar tijdens het proces
telkens aangepast worden. Dit zorgt ook voor betrokkenheid van de belanghebbenden bij het proces en het eindproduct.
Ten derde is het proces gekenmerkt door het feit dat communicatief zelfsturende organisaties zich niet laten leiden
door het (sociaal) regelsysteem van hun eigen cultuur, maar ze vormen hun eigen cultuur;
Gevolg voor het proces van het creeren van een vastgoedportfolio:
Bestaande wetten en (sociale) regels vormen voor de communicatieve zelfstuurder geen obstakel voor het verwezenlijken
van zijn droom, een communicatief zelfstuurder zal zijn eigen nieuwe cultuur creëren, door met andere ogen naar de bestaande cultuur te kijken of door communicatie proberen bestaande regels en wetten aan te passen.
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7.2

Bijdendijk (2006) ontdekte, door te communiceren met de
Krakers, hun persoonlijke waarden: autonomie, vrije keus
and gebruiksvrijheid.
Daarna ging Bijdendijk (2006) verder op zoek naar wat de
mens (zijn klanten) nou eigenlijk echt willen. Door in zijn
onderzoek veel te praten met mensen en door zich niet
alleen te laten leiden door wetenschappelijkheden en feiten,
maar vooral ook door zijn eigen gevoel, ontdekte Bijdendijk
(2006) twee basisemoties van de mens: keuzevrijheid en
houden van. Deze persoonlijke waarden blijven gedurende
het hele proces een belangrijke rol spelen. Ook gedurende
het gehele proces, blijft Bijdendijk (2006) intensief en echt
contact houden met zijn klanten. Daardoor is hij uiteindelijk
in staat om op een gelijkwaardige basis met zijn klanten de
Solids te creëren.
In het proces laat hij zich niet sturen door de denkwijzen en
normen van de bestaande cultuur. Door met andere ogen te
kijken naar de bestaande cultuur weet Bijdendijk (2006) de
Solids financieel haalbaar te maken, weigert hij Solids van
papier te verkopen en voorspelt hij dat de Solids het einde
zijn van marktonderzoek.

materiële behoeften keuzevrijheid en houden van vervuld.
Ook Da Vinci is een vooruitstrevende organisatie in de
beleveniseconomie, studenten, docenten en leerbedrijven
werken op een gelijkwaardige basis samen. Er wordt een
eigen cultuur gecreëerd, waarin dit mogelijk wordt gemaakt.
Bovendien worden de persoonlijk waarden, persoon- en
burgerschapsontwikkeling vervuld.
De case studies geven een beeld van hoe organisaties die
vooruitstrevend zijn in de beleveniseconomie een vastgoedportfolio creëren.
Het eindmodel is niet alleen ontwikkeld aan de hand van
case studies. Het theoretisch model heeft ook een grote
rol gehad in de ontwikkeling hiervan. Dit theoretisch model
verschilt op sommige punten van de case studies, omdat ze
verschillen in tijdsperspectief. Soms worden de
verwachtingen voor de toekomst die in het theoretisch
model geschetst zijn juist bevestigd door de case studie
resultaten en soms juist niet.
De belangrijkste verschillen tussen de cases en de theorie
zijn:

Bij de case van het Da Vinci College wordt de uiting van
de communicatieve zelfsturing in de praktijk ook duidelijk.
Hoefeijzers probeert herkenning te vinden van persoonlijke
waarden in de Hollandse onderwijscultuur. Dat doet hij door
zijn vertaling van zijn persoonlijke waarden, welke is het
concept ‘community colleges’ zoals hij dat zag in Amerika, te
communiceren met allerlei andere partijen. Samen met
andere partijen wordt de vertaling steeds bijgesteld, ze
creeren dus samen, op een gelijkwaardige basis het
eindresultaat. Maar de persoonlijke waarde die eraan ten
grondslag ligt, welke is het sturen van studenten op
persoons- en burgerschapsontwikkeling, is de constante
factor.

In het theoretisch model ligt het proces van de
creatie van de bedrijfsstrategie, op basis van persoonlijke
waarden, intern in de organisatie. De cases laten zien dat
dit proces verschuift naar extern, buiten de organisatie. De
organisatie en de stakeholders zullen samen de bedrijfsstrategie ontwerpen, op basis van hun persoonlijke waarden.
De verwachting in het theoretisch model is dat de
tussenstap van het ontwerpen van een vastgoedstrategie
zal worden overgeslagen en dat er een directe link ontstaat
tussen de bedrijfsstrategie en interventies op gebouwniveau.
De vastgoedstrategie wordt op die manier impliciet
onderdeel van de bedrijfsstrategie. Uit de cases blijkt dat er
juist een toename is van het aantal deelproducten (en dus
deelprocessen). Wat voor een deelproducten dat zijn
verscheelt sterk per case. De achterliggende gedachte
tussen van de verwachting van het theoretisch model en
de case studies is dat er een sterkere uniformiteit tussen
de producten is. Dat komt omdat de persoonlijke waarden,
zorgen voor uniformiteit in de producten.
Wat in de cases sterk naar voren komt, wat in het
theoretisch model weinig aandacht aan wordt geschonken,
is dat er op elk moment in het proces nieuwe stakeholders

Uit de case studies bleek dus dat communicatieve zelfsturing
bij in het proces van het ontwikkelen van de vastgoedportfolio bij organisaties die vooruitstrevend zijn in de
beleveniseconomie. Deze organisaties zijn vooruitstrevend in
de beleveniseconomie.
Bij het Solids-concept van Het Oosten werken de klant en
organisatie op een gelijkwaardige basis samen met het doel
om een betekenisvolle belevenis te creëren. Met de creatie
van de Solids, wordt voor beide partijen een betekenisvolle
belevenis gecreëerd, want voor beide partijen worden niet91

betrokken kunnen raken, dat ze mee gaan discussiëren over
bijvoorbeeld de persoonlijke waarden en hoe ze die
persoonlijke waarden tot uiting zien komen. Daardoor wordt
het een dynamisch proces, waar verschillende deelprocessen met elkaar vervlochten raken. Ook hier zijn de
persoonlijke waarden weer de bindende factor.
De verwachting in het theoretisch model is dat de
organisaties zich bewust zijn van de cultuur waarin ze
opereren. In de case blijkt dat dat inderdaad zo is, maar
dat de organisaties zich niet alleen bewust zijn, maar ook in
staat zijn hun eigen cultuur te vormen.

Een zelfsturende organisatie zal zich naar verwachting
bewustzijn van zijn persoonlijke waarden, de cultuur waarin
ze opereren, en ze zullen op gelijkwaardige basis met hun
klanten omgaan. In dat geval zullen ze geen
stappenplannen hoeven gebruiken die ze vertellen hoe ze
hun vastgoedportfolio zouden moeten creëren. Hun
besluiten zullen een logisch gevolg zijn van hun persoonlijke
waarden.
Uit de literatuurstudie bleek dat er in de economie en in de
mens en maatschappij een transitie gaande is. De mens en
maatschappij veranderen van het sociaal regelsysteem, waar
veel aandacht is voor feiten en de materiële en
wetenschappelijke kenmerken van de waarheid, waar niet
gecommuniceerd wordt, mensen volgens zwijgzaam alle
regels op die hen van de buitenwereld wordt opgelegd, naar
communicatieve zelfsturing, waar meer aandacht wordt
geschonken aan het immateriële, in de vorm van
persoonlijke waarden, waar men op gelijke basis
communiceert en waar de mens niet wordt gevormd door de
cultuur, maar waar de mend zelf de cultuur vormt.

Het theoretisch model schetst de verwachting dat het proces
van het creëren van een vastgoedportfolio gestuurd zal
worden door communicatieve zelfsturing.
Het model geeft aan hoe de drie kenmerken van
communicatieve zelfsturing tot uiting kunnen komen in het
proces en wat mogelijke gevolgen zijn voor het proces.
De verwachtingen zijn dat bedrijven op gelijke basis gaan
communiceren met hun klanten en dat daarvoor
kleinschaliger vastgoed nodig is. De verwachting is dat grote
vastgoedportfolio’s opgedeeld zullen gaan worden in kleine
stukken en dat beslissingen over op gebouw- en werkplek
niveau genomen zullen worden, direct gekoppeld zullen
worden aan de bedrijfsstrategie, zonder tussenproduct van
een vastgoedstrategie.
Deze manier zou als gevolg kunnen hebben dat het
overzicht verloren gaat en dat er een gedifferentieerde
vastgoedportfolio ontstaat, die niet voldoet aan de wensen.
Om dit te voorkomen, is dus een sterk bewustzijn van de
persoonlijke waarden nodig. Dit fungeert als sterke en solide
basis, dat de eenheid en synthese waarborgt. Dit is
inderdaad ook wat in de modellen van de tweede groep
wordt aangegeven.
Daarnaast zullen ze als er iets veranderd is in de portfolio
daarover communiceren met de gebruiker, waaronder de
klanten, zodat de organisaties kan leren van de reacties van
hun klanten op hun expressies. Als een organisatie
zelfsturend wil worden, is de verwachting dat ze ook goed
zullen kijken naar de reacties van hun klanten en daar zullen
ze hun gedrag op aanpassen. Een zelfsturende organisatie
zal dus altijd de reacties van hun klanten bestuderen (er
vindt echte communicatie plaats tussen de klant en het
bedrijf) en ze zullen daar hun lering uit trekken.

In de economie uit deze transitie zich in een economie waar
men vooral streeft naar vervulling van materiële behoeften,
waar weinig communicatie is tussen klant en bedrijf en wat
een aanbodgestuurde economie was, naar een economie
waar de aandacht verschuift naar het immateriële van de
producten, waar de consument een actievere rol krijgt en
waar de individualiteit van de belevenis toeneemt.
De filosofie van communicatieve zelfsturing is dus de basis
voor transities in verschillende vakgebieden. In economie is
bewezen dat er een transitie gaande is. Eenzelfde transitie in
het proces van het creëren van een vastgoedportfolio is pas
recentelijk begonnen.
Maar dit onderzoek heeft bewezen dat ook het proces van
het creëren van een vastgoedportfolio zal veranderen naar
communicatieve zelfsturing.

Communicatie tussen systemen
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7.3

Naast dat dit onderzoek veel nieuwe informatie verschaft
over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement, zijn
er ook veel nieuwe vragen ontstaan. Daarom zijn er
aanbevelingen voor verder verdiepend en verbredend
onderzoek. De quote van Cornelis illustreert dat dit een
logische gang van zaken is.

zijn betrokken, waartussen een verband wordt gelegd: de
disciplines communiceren met elkaar.
Een transitie in economie is verbonden met een transitie in
mens en maatschappij en een transitie in het proces van
het creëren van een vastgoedportfolio. Door naar andere
vakgebieden te kijken, kan er dus onderzoek gedaan worden
op het vakgebied van vastgoedmanagement.

Specialisatie levert dus veel nieuwe waardevolle kennis op,

Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn tweeledig:
verdiepend en verbredend.
Enerzijds levert verdere specialisatie nieuwe kennis op, een
betere omschrijving van een gedeelte van de waarheid. Het
onderzoek naar organisaties die vooruitstrevend zijn in de
beleveniseconomie leverde veel bruikbare informatie op.
Door dit soort vooruitstrevende organisaties zouden
nauwlettend in de gaten gehouden moeten blijven worden,
om op de hoogte te zijn en te kunnen leren van de
ontwikkelingen van communicatieve zelfsturing in het proces
van het creëren van een vastgoedportfolio.
Maar ook nog verdiepender onderzoek in dezelfde cases
zou nieuwe informatie op kunnen leveren. Dit zou gedaan
kunnen worden door meerdere stakeholders in het proces te
interviewen.

‘Ik sprak met een arts die zich bezighield met
nierdialyse. Steeds dezelfde verschijnselen, dezelfde
problemen, dezelfde apparaten en dezelfde behandeling,
dat werd door hem ervaren als een pijnlijke begrenzing
van zijn kennissysteem, als een tekort voor zijn geest.
Dan wordt de prijs voor de specialisatie een verlies aan
geluk. Het probleem, dat daarmee ontstaat voor de zelfsturing, kan naar alle specialisaties worden uitgebreid. Het
is niet goed voor een mens om alleen maar specialist te
zijn. … Aan de andere kant, langs de zijde van de
zelfstuurder, ligt er een verwant probleem, maar logisch
tegengesteld. De zelfstuurder vraagt dat de specialist,
iedere specialist, zijn informatie vertaalt naar
communicatie. Want de zelfstuurder wil weten welke
nieuwe mogelijkheden voortvloeien uit de nieuwe
informatie in elk van de vakgebieden van de wetenschap
en kennis wordt ontwikkeld. Zelfsturing en
communicatie vormen dan ook tezamen een logisch paar,
met een nieuwe definitie van waarheid.’ (Cornelis, 1999:
128)

Al met al is het een leerzaam onderzoek. Communicatie met
andere vakgebieden en met de praktijk heeft veel nieuwe
waardevolle en bruikbare informatie voor het vakgebied
vastgoedmanagement opgeleverd.

maar zonder die kennis te communiceren naar de
buitenwereld levert de nieuwe kennis geen nieuwe
mogelijkheden op en dus geen mogelijkheden tot zelfsturing
en dus een verlies aan geluk. Dit onderzoek is
multidisciplinair, dat betekent dat er meerdere disciplines

Figuur 7.1: Visualisatie van ‘Ieder systeem is een onderdeel van een groter geheel. Wanneer een bepaald systeem beter wordt omschreven, zegt
dat ook iets over de waarheid in het algemeen. Filosofie brengt de bouwstenen waaruit de wereld is opgebouwd samen.’ (Cornelis, 1993)
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REFLECTIE

‘Het doel van de reflectie is het inzichtelijk maken van het proces van het afstudeeronderzoek en de belangrijkste l
eermomenten in het proces.
Om wordt gedaan aan de hand van de ontwikkelingen in het theoretisch en eindmodel. Voornamelijk aan het theoretisch
model zijn veel ‘tussenmodellen’ voorafgegaan. Door de tussenmodellen telkens bij te schaven of drastisch te veranderen,
is uiteindelijk het eindmodel ontstaan. De tussenmodellen geven gedachten en verwachtingen van dat moment weer. Door
de tussenmodellen te analyseren en te koppelen aan de status van het onderzoek op dat moment, kunnen het proces, de
gedachtegang en belangrijke leermomenten inzichtelijk gemaakt worden.

Het proces zal besproken worden aan de hand van 7 belangrijke tussenstappen. De eerste 5 stappen zijn tussenmodellen
die ontwikkeld zijn op basis van de theorie. De laatste twee stappen zijn inzichten die zijn ontstaan op basis van de case
studies.
Een aantal thema’s zullen per stap steeds terugkomen. Op die thema’s is het model steeds ontwikkeld. Die thema’s zijn het
abstractieniveau van het proces. Daarmee wordt bedoeld hoe open of fixed het model is.
Ook de visie op analyse en synthese in het proces is een steeds terugkerend thema. Daarmee hangt samen of de nadruk ligt
op de deelproducten of de deelprocessen.’
26 april 2006 – P1
Status van het onderzoek
Bij de eerste peiling ligt er nog relatief veel nadruk op
de productkant van het proces. De hoofdvraag is dan
ook nog niet wat het nu is. De hoofdvraag is namelijk
tweeledig: enerzijds is de vraag wat kenmerken zijn van
vastgoed in de beleveniseconomie, anderzijds is de vraag
hoe dat vastgoed gemaakt kan worden.
Kenmerken model
Het resultaat is proces als product gericht. De focus ligt
wel op analyse – namelijk het bepalen van de vraag en
het matchen van de vraag en aanbod.
Er is hier duidelijk sprake van een streven naar een
model met een fixed aanpak, een stappenplan waarbij
weinig ruimte is voor eigen interpretatie van de
gebruiker.

Figuur 8.1: Aanzet model P1
94

13 juni 2006						
Status van het onderzoek
Dit model is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek
naar de kenmerken van de verschillende bestaande
modellen. (Paragraaf 3.3) Er is een notie van het begrip
beleveniseconomie, maar de ‘capita selecta, een
literatuuronderzoek naar wat beleveniseconomie betekent, is
nog niet af. 			

Kenmerken van het model
De reden om de voorgaande twee abstracte modellen los te
laten was dat er nieuwe eisen voor het conceptueel model
zijn op gesteld. Het model is losgelaten, omdat het niet
gelukt was om een model te maken dat aan die eisen
voldoet. De eerste twee eisen zijn ontwikkeld vanuit de
theorie van de beleveniseconomie, die zijn een stuk
abstracter dan de laatste drie eisen die vanuit de vastgoedcreatie modellen theorie zijn opgesteld. Cornelis speelt in
dit rapport een minimale rol, maar er is al wel besef dat
de bestaande modellen niet aansluiten bij de nieuwe eisen
vanuit de beleveniseconomie, die een veel abstractere en
‘softer’ karakter hebben.
17 oktober 2006
Status van het onderzoek
Hier ben ik tot het inzicht gekomen dat het ontwerpen van
een stappenplan voor een proces in de beleveniseconomie
nutteloos is. Dat komt omdat ik hier meer heb gelezen van
Cornelis en de bevrijding van mensen van het sociaal
regelsysteem.
Verder denk ik hier dat bewustzijn van het bedrijf in wat ze
doen en wat ze vinden erg belangrijk is. Be bedrijfsstrategie
wordt vergeleken met het pakket ‘waarden en normen’, wat
een mens ook heeft en wat het ongrijpbare innerlijke in de
mens verwoordt. Dat pakket normen en waarden zijn de
factor waardoor binnen het interne proces synthese is, maar
waarom dit synthese tussen klant en bedrijf zou vormen,
daar ben ik nog niet helemaal uit. ‘Companies holding a
mirror for their customers’ . Hiermee heb ik nog niet in de
gaten dat dit ook geen equal basis is. De relatie van het
bedrijf en de cultuur is dus nog niet benadrukt en er is ook
nog geen besef dat het bedrijf haar cultuur kan vormen.

Figuur 8.2: Theoretisch model ontwikkeld in de aanloop naar de P2

Kenmerken model
Het streven om een concreet model te maken, is in de
aanloop naar de P2 nauwelijks veranderd, Dit tussenmodel
bewijst dat. Er is wel een duidelijke invloed van de analyse
van de algemene bedrijfsmodellen voor bedrijven in de
beleveniseconomie (groep 2 van paragaaf 3.3)
Hoewel het doel van ‘het concept’ (rechtsboven in het
model) is synthese in het proces te brengen, de
ontwikkeling van het concept als wel de operationalisering
van het concept zijn voornamelijk gebaseerd op analyse.
Het is een concreet model, waar de nadruk blijft liggen op
de tussenproducten en niet op het proces.

Analyse van het model
Ook hier heb ik nog geen model kunnen ontwerpen dat aan
alle nieuwe eisen voldoet. Er zijn nu alleen nog maar eisen
vanuit Cornelis’ filosofie en vanuit de beleveniseconomie.
De rol van de bestaande modellen is dat ze worden getest
aan de nieuwe eisen. De belangrijkste eis, zoals die vermeld
staat in onder ‘final conclusion’ is dat een bedrijf zich bewust
is van waarom ze dit proces van het creëren van een
vastgoedportfolio doorlopen, wat de bedrijfsstrategie is, en
wat de vastgoedportfolio is, hoe ze het proces willen doorlopen en waar ze in het proces staan: ‘het bewustzijnsidee’.

26 juni 2006 – P2
Status van het onderzoek
Naast het analyseren van de bestaande modellen, is er door
het literatuuronderzoek een beter begrip van wat
beleveniseconomie is. Vanuit die twee stukken theorie zijn
eisen (requirements) opgesteld, waaraan het nieuwe model
zou moeten voldoen. Die eisen staan beschreven in tabel
8.3. Bij de P2 was er nog geen theoretisch model
ontwikkeld.
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Conclusions:
A fixed step-by-step plan of how to go on through the process of matching the business strategy and the real estate portfolio is
useless, because people acting in the third layer don’t let them lead by prefixed plans, it doesn’t stimulate them to think for themselves and
because they have no (or limited) choices there are no chances to learn or develop.
If companies want to integrate in the co-creation network of their customers, they have to act like human beings. Their business
strategy is a package of values and norms, like the heart, brains and stomach of human beings.
Companies holding a mirror for their customer, that’s what they are looking for.
The BS of successful companies is strong, no paradoxes, and not afraid to express themselves.
Concerning the particular process of matching the business strategy and the real estate portfolio:
What are the changes in this process?
- Companies realizing that the real estate (as well as the staff, products and packaging an other aspects of the company) are an expression of
their business strategy (their heart, norms, values, etc)
- Companies realizing that there are many options to fill in this process, and that they have to make up themselves which one fits best.
- Companies realizing that the real estate strategy is a way of communication, a way to simplify the process, not making it more difficult.
Besides, it can be used as an translation of the business strategy in terms of real estate, it’s not a derivative
FINAL CONCLUSION
It’s useless to give a way or procedure how to go on through this process for co-creation oriented companies. The most important thing is
awareness of the company of why they are doing the process, what the business strategy and the real estate portfolio are how and where they
choose to go on through this process and where they’re standing.
Tekstfragment uit de rapportage 17 oktober 2006 in aanloop naar de P3.

28 november 2006 – P3

Links: Figuur 8.3: Het conceptueel model.
Rechts: Figuur 8.4: Het conceptueel model ingezoomd op de
organisatie.

Het verborgen programma
Het bewustzijn-idee is een gevolg van mijn interpretatie van
het ‘verborgen programma’ De figuur laat twee mogelijke
interpretaties zien van het verborgen programma, waarvan
de rechter mijn interpretatie op dat moment is. Ik zeg dus
dat het pakket ‘emotions, cultural environment, ambitions
and ways of communication’ bepaald wat het verborgen
programma is. Wanneer een mens in zijn verborgen
programma blijft, zal hij geen negatieve gevoelens ervaren
en zal de mens gelukkig zijn. Wanneer je controle hebt over

de rode lijn, kun je het aantal mogelijkheden vergroten,
waardoor meer zelfsturing mogelijk is en waardoor er meer
geluk ervaren kan worden.
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What is a hidden programma

28 november 2006 – P3
Status van het rapport
De analyse van de bestaande modellen is nu af. De rol van
Cornelis in het rapport is gegroeid, maar is nog geen helder
verband gelegd tussen de filosofie van Cornelis en de
transitie in de beleveniseconomie. Daarom worden
terminologie uit beide gebieden door elkaar gebruikt. Ook
het feit dat Cornelis’ filosofie geen aparte paragraaf in het
rapport krijgt, maar onderdeel is van de paragraaf over
beleveniseconomie, zegt al dat dit begrip er nog niet is.
Analyse van het model
Het conceptueel model bij de P3 bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is een zelfsturend bedrijf in een netwerk
met allemaal andere zelfsturende mensen. Het tweede deel
beslaat het interne proces in het bedrijf.

Blue = Hidden program
Red = Emotions, Cultural environment, ambitions and way of communication.
Green = Life

Het model heeft een hoog abstractieniveau omdat al eerder
is geconstateerd dat een gefixeerd stappenplan geen zin
heeft in communicatieve zelfsturing, al wordt het hier
co-creatie genoemd en geen communicatieve zelfsturing.

Figuur 8.5: Twee interpretaties van het verborgen programma

‘Figure 8.7 shows two interpretations of Cornelis’ hidden
program. The main differences between the two
interpretations are that the first version of the hidden
program is an inevitable fast, as a kind of fate. Life is
directed around your fate and through emotions, culture,
desires and ways of communication a self directing person
tries to steer its life in such a way that it finds connection
with the hidden program. If life is in line with the
hidden program, the self steering person won’t feel
negative emotions, like anger and misery. In the second
version the hidden program is decided as a solutions
space within emotions, culture, desires end ways of
communication. As long as life is in the ‘solutions space’,
the self directing person won’t experience negative
emotions.
In the first version the hidden program is an inevitable
fact, like a fate. In the second version the hidden program
is changeable. But of course, the fact that you are born
in a certain culture and with a personal character still is a
sort of fate.’
Tekstfragment uit de P3-rapportage van 28 november

Later zullen de kenmerken ‘emotie’ en ‘desire’ tot één kenmerk samengevoegd worden: personal values. De personal
values zijn de basis van de emoties van een mens, alsmede
de basis van de desire. Omdat je persoonlijke waarden hebt,
voel je emoties en verlangens.
De belangrijkste kenmerken van het model zijn dat de real
estate strategy impliciet onderdeel van de bedrijfsstrategie
is. Dit is duidelijk een invloed van de analyse van de
bestaande algemene bedrijfsmodellen voor bedrijven in de
beleveniseconomie. Het ‘bewustzijnsidee’ van 17 oktober,
blijft in deze versie bestaan, want zonder bewustzijn van de
bedrijfsstrategie, kan geen directe link naar de
vastgoedportfolio worden gelegd.
Verder is een belangrijk onderdeel van het model dat de
vastgoedportfolio een expressie is van de bedrijfsstrategie
en dat bedrijven zich heel erg bewust moeten zijn van hun
pakket: ‘emoties, cultuur, verlangen en manier van
communiceren’.
Waar ik later wel op ga focussen, wat ik hier nog niet inzie,
is het verschil tussen kenmerken van de processen, en de
mogelijke consequenties daarvan. Zoals ik in dit model
bijvoorbeeld beschrijf is dat de besluiten op gebouwniveau
gemaakt zouden moeten worden. Later beschrijf ik dat dat
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een mogelijk gevolg is van communicatie op een
gelijkwaardige basis, maar dat het nemen van beslissingen
op gebouwniveau geen voorwaarde is voor het creëren van
een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie.

Wat betreft de verschuiving in het proces van de focus op
analyse in plaats van synthese: Ik wist ergens wel dat dat
zou gaan gebeuren, maar in de cases komt het pas echt
tot uiting. Hier krijg ik dus meer begrip over wat synthese
inhoudt en hoe het bereikt kan worden.

16 januari 2006 – cases
Status van het onderzoek
Door de cases krijg ik een veel beter beeld van wat
beleveniseconomie echt is. Er blijkt dat het moeilijk is om
de bedrijven in de drie fases van de beleveniseconomie
te plaatsen. Aan de hand hiervan wordt dat stuk theorie
bijgeschaafd. Inzicht in het feit dat de grens tussen de fases
vraag is en niet discreet is daar een onderdeel van.
Daardoor krijg ik dus een beter beeld van welke bedrijven
wel en niet in de derde fase van beleveniseconomie operen.
Het blijken hele andere bedrijven te zijn dan dat ik in eerste
instantie voor ogen had. Dat komt omdat het om andere
zaken draait dan wat een mens van de ‘oude economie’
gewend is: het werkt niet zo dat hoe spectaculairder de
belevenis is, hoe verder het bedrijf is ontwikkeld in de
beleveniseconomie. Hier krijg ik besef hoe emoties, communicatie op gelijkwaardige basis en het vormen van de cultuur
echt in zijn werk gaat.

In de derde fase wordt vrij lang gehangen in de abstracte fase. Eerst
moeten alle partijen betrokken worden, voordat er concrete plannen
worden gemaakt. Je ziet ook dat bij de drie niet derde fase-bedrijven
juist vrij snel in die concrete fase wordt gedoken. (De analyse fase
van Shell ging over concrete dingen: de grootte en kwaliteit van een
‘prima werkplek’
Tekstfragment uit de rapportage 16 januari 2007 in aanloop naar de
P4.

Verder blijft het proces in de cases lang op een hoog
abstractie niveau gehangen. Eerst moeten alle
belanghebbenden erbij betrokken worden.
Verder kom ik tot de bij-inzichten over bedrijven in de derde
fase van de beleveniseconomie. Nameiljk dat zelfsturende
bedrijven eigenlijk niet commercieel moeten zijn.
Commerciële bedrijven zijn gedreven door geld (materieel)
terwijl een kenmerk van zelfsturing is dat het om de immateriële dingen gaat. Geld verdienen kan wel een bijgevolg
zijn en dat is ook geen taboe: zoals Het Oosten ook al zegt.

Analyse van het model
In dit staduim van het onderzoek, is het model niet uitgewerkt, maar het onderstaande tekstfragment bewijst dat
ik wel anders over het model ben gaan denken. Ook krijg ik
hier meer gevoel bij het conceptueel model en hoe het in de
praktijk tot uiting kan komen.

Zelfsturende bedrijven is een paradox: bedrijven die ver
in de derde fase zitten zijn per definitie geen commerciële
organisaties.
Zelfsturing heeft namelijk te maken met het nastreven van het
vervullen van niet materiële behoeftes (waarvan leren de basis is?)
Bedrijven hebben vaak als doel winst te maken. Winst = geld = materieel. Dus een zelfsturend bedrijf is een ‘ding’ wat enerzijds winst /
geld probeert te genereren en tegelijkertijd niet-materiele behoeften
probeert te vervullen. Daarom is het een paradox. Non-profit organisaties zouden dus wel zelfsturend kunnen zijn: en wat zien we bij de
cases: bij nader inzien zijn DST en FF helemaal niet in de derde fase,
en Het Oosten, De Zwijger en Da Vinci (allen non-profit organizations) komen veel meer in de buurt van zelf-sturende organisaties)

Bedrjiven uit de derde fase focussen juist meer op synthesis. Het
Oosten is hierin het meest extreem. Zij beweren dat met hun concept marktanalyse helemaal niet meer nodig is, omdat hun concept het mogelijk maakt dat de mensen hun cultuur (het gebouw)
aanpassen in plaats van dat de cultuur (het gebouw) de mensen
aanpast.
Maar bij de Zwijger is juist veel analyse gedaan. Opvallend hierbij
is wel dat zodra er een omslag komt, het project ineens spoedig
verloopt. > dan draait het ineens niet meer om analyse maar op
synthesis: er is een waarde gevonden waar iedereen het mee eens
is, en als iedereen erachter staat lukt het dus.
Da Vinci: er is analyse gedaan in een heel vroeg stadium van het
concept: nl door dhr Hoefeijzers zelf nav Ritzen en zijn ROC’s. Toen
is het concept gaan groeien en leven. Naarmate het proces vorderde,
werd het concept aangepast.
Tekstfragment uit de rapportage 16 januari 2007 in aanloop naar de
P4.

De sturende factor: waarde in de vorm van een leidende
figuur
Toch lukt het juist de non-profit organisatie dingen te realiseren die
de commercial (winstgenerende) organisaties niet lukt: kijk maar
naar het Oosten, naar Da Vinci, en naar de Zwijger: in het begin lijk
het onmogelijk, toch lukt het ze: hoe kan dat?
Waarden als drijvende factor, niet winst maken. Door waarden als
uitgangspunt te nemen, krijg je andere partijen met je mee. In
plaats dat zo’n bedrijf zich vormt naar haar cultuur, vormt het bedrijf
de cultuur: een voorwaarde voor zelfsturing.
In de meeste gevallen zie je ook dat er 1 figuur is, die die waarde als
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vastgoedmanager precies verteld wordt, wat hij moet doen.
In het begin was ik dus nog van mening dat een gefixeerd
model, met een helder stappenplan en goede aanwijzingen
tot analyse de uitkomst was. Vanzelfsprekend richtte het
model zich op producten en feiten en wetenschappelijke
zaken. Er was weinig ruimte en aandacht voor de
immateriële en ontastbare aspecten zoals het gevoel.

persoonlijk drijvende factor neemt en het hele project initieert en vervolgens betrokken blijft het hele project en er moeite in blijft stoppen.
(Bij Het Oosten: Bijdendijk, Da Vinci: Hoefeijzers en De Zwijger: daar
vindt dit niet echt plaats, daar wordt gelijk een netwerkje gebouwd. ...
...
Kijk naar de mening van Cornelis wat ik gister heb gelezen: geld zou
in nederland nooit een beperkende factor moeten zijn, dat moet je
niet geloven: Nederland is 1 van de rijkste landen ter wereld: het gaat
erom: hebben we het ervoor over?
Tekstfragment uit de rapportage 16 januari 2007 in aanloop naar de P4.

Maar naar mate meer ‘Cornelis’ in het onderzoek werd
betrokken, en het begrip van zijn filosofie groeide,
veranderde het doel van het model.

Conclusie
Het belangrijkste verschil tussen het theoretisch model en
de praktijk is dat ik hier tot het inzicht kom dat het proces
van het creëren van de bedrijfsstrategie, een extern proces
wordt, in plaats van een intern proces. En dat
samenwerking tussen de partijen niet alleen intern, maar
dus ook met externe partijen is.

Dit alles in tegenstelling met het nieuwe model, dat een
zeer hoog abstractieniveau heeft, waar juist de aandacht ligt
bij de ontastbare, immateriële aspecten, zoals persoonlijke
waarden, communicatie en het vormen van de cultuur.
Deze reflectie dient dan tevens ook als een andere manier
van beargumenteren waarom het CVMM-model is, zoals het
is: abstract en lijkend op een visualisatie van Cornelis’
filosofie over communicatieve zelfsturing.

Het tweede belangrijke inzicht is dat de ik onderscheid begin
te maken tussen de gezamenlijke kenmerken van de
processen van de bedrijven in de derde fase van de
beleveniseconomie en de mogelijke gevolgen op het proces
(die geen voorwaarde zijn voor communicatieve zelfsturing).
Het gezamenlijke kenmerk is dat in alle processen sprake is
van communicatieve zelfsturing. De gevolgen van
communicatieve zelfsturing op de processen zijn ook wel
beschreven, maar dat is geen voorwaarde. Dit zijn namelijk
mogelijke gevolgen, maar geen voorwaarden voor
communicatieve zelfsturing.
Dit tweede belangrijke inzicht, in combinatie met de theorie
van Cornelis, die zegt dat een zelfsturend persoon zich niet
laat leiden door regelsystemen, zijn de twee belangrijkste
argumenten om te kiezen voor het abstracte CVMM-model
zoals het nu in het eindrapport beschreven staat. Om het
toch meer concreet te maken, zijn er twee voorbeelden
gegeven van hoe dit model in de praktijk tot uiting kan
komen.
Conclusie
Kortom, aan de hand van de modellen zijn het leerproces en
de belangrijkste leermomenten goed te zien.
De status van het onderzoek is in de modellen goed te
zien. Waar in het begin nog geen onderzoek gedaan is naar
beleveniseconomie en communicatieve zelfsturing, is het
streven om een concreet model te maken, waarin de
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Interview Fresh Forward
Respondent:

Miriam Kater, Consultant

Plaats: 		

Hilversum, Arendstraat 13

Datum:		

10 nov. 2006, van 11.00 tot 12.00 uur

About Fresh Forward
Fresh Forward is 4 jaar geleden opgestart door Jempi Moens. De belangrijkste missie van Fresh Forward is innoveren vanuit visie.
Deze visie behelst toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, om van daaruit samen met de klant een droom/visie te schetsen
en hier concreeet invulling te geven. Het product wat Fresh Forward levert aan haar klant is niet alleen advies in woord en beeld,
maar ook het doorleven van dit advies; de visie.
Hoe bereikt Fresh Forward haar doel?
Door vooruit te kijken en samen met de klant de toekomst te verbeelden / verkennen wordt er een toekomstvisie geschetst. Immateriële thema’s worden geschetst (dromen van het bedrijf worden bepaald), op basis van die toekomstvisie en met die thema’s
kunnen de bedrijven aan de slag in het hier en nu. Mentale ontwikkelingen (maatschappij, sameleving) staat centraal.
Het bepalen van de dromen gebeurt door verbeelding en creativiteit. Bij de adviestrajecten is sprake van co-creatie. Fresh Forward
hoopt haar visie over te kunnen dragen aan de klant, zodat ze dezelfde taal gaan spreken. Fresh Forward heeft autoriteit op het
gebied van verbeelding en creativiteit. Door samen met de klant het traject in te gaan ontwikkelen zowel klant als Fresh Forward.
De immateriële toegevoegde waarde voor Fresh Forward is dat zij hun visie overdragen op anderen en tevreden klanten zijn
energiegevend en verrijken de werkvreugde in het algemeen.
Fresh Forward is zich sterk bewust van dat in de huidige periode mensen niet meer alleen op zoek zijn naar materiele voldoening,
maar ook immateriële. Naast geldtransacties, komt er ook weer meer aandacht voor andere transacties, waaronder mentale
interactie: Het uitwisselen van gedachten om daarvan te leren en te ontwikkelen.
Fresh Forward werkt samen met haar klanten aan het vervullen van immateriële behoeften en valt dus in groep 1.
Vastgoedportfolio
Huiselijkheid en creativiteit zijn erg belangrijk voor Fresh Forward om te bereiken wat ze willen bereiken. Een saai strak
kantoorpand is niet inspirerend voor het ontwikkelen van toekomstvisies en dromen. Daarnaast zijn logistiek (het gebouw moet
goed bereikbaar zijn voor de klant) en de omgeving (midden in de maatschappij) belangrijk voor het vastgoed van Fresh.
Fresh Forward is gehuisvest in een gerenoveerd pand wat eerst de Rotor fabriek was. In hetzelfde pand zijn veel media
gerelateerde bedrijven gehuisvest, wat Fresh Forward prettig vindt, omdat het vernieuwing uitstraalt.
De inrichting bestaat uit meerdere delen. Er zijn twee kantoorruimtes, er is een keuken en er zijn vier ruimten met hun eigen
thema. De thema’s zijn: knechting & sharing (strandsetting0, het nieuwe gezin (de keukensetting); speelsheid (het podium) en
holsitische gezondheid (de middenruimte met veel natuurlijke materialen), creativiteit (het atelier – in aanbouw).
Het proces
Fresh Forward heeft geen specifieke of gedocumenteerde vastgoedstrategie, maar wel een duidelijk beeld over de gewenste
huisvesting. De ruimtes zijn allemaal 1 voor 1 ingedeeld. Wanneer er een ruimte moet worden ingericht, wordt er eerst met alle
medewerkers van Fresh Forward overlegd en gebrainstormd. De ideeën worden tot een plan uitgewerkt, welke aan de hand
van sfeerbeelden worden vastgelegd, meestal in een presentatie. Zodra de ideeën gepresenteerd zijn, worden er één a twee
medewerkers aangewezen om de ideeën uit te werken en het plan uit te voeren. Fresh Forward maakt hierbij gebruik van haar
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eigen (klanten)netwerk.
vier keer per jaar organiseert Fresh Forward een bijeenkomst met al haar klanten. (Friends van Fresh Forward). Op die bijeenkomst
wordt er niet over de specifieke projecten gepraat, maar over klantoverstijgende projecten en onderwerpen. De klanten van Fresh
Forward geven hiervoor geld dat in het interieur van Fresh Forward wordt gestoken. Maar de klanten kunnen ook zelf spullen
aanleveren die in het interieur gezet worden. Zo staat er bijvoorbeeld een koelkast van Grolsch en de handdoekjes zijn van
winkelketen ‘De tuinen’.Zo wordt het kantoor ook meer ‘klanteigen’.
Binnen Fresh is weinig hiërarchie voelbaar. Iedereen mag zijn ideeën aandragen en zelf ontwikkelen. Zo werkt het in het werken
aan de projecten, maar dus ook in het inrichten van de huisvesting. Alle werknemers en de klanten kunnen inbreng leveren in het
interieur.
__________________________________________________________________________________________________________
Interview DST
Respondent:

Ric Berretti, Experience Designer

Plaats: 		

Delft, Verlengde Singelstraat 1

Datum:		

15 november 2006, van 10.15 tot 11.30

About DST
DST is eind xx (?) opgestart als Didactisch Service Team. Tegenwoordig is het niet meer speciaal gericht op alleen maar educatie
en er werken ook geen leraren meer. Een officieuze afkorting van DST is tegenwoordig Design Story Telling. Er werken ongeveer 20
mensen bij DST. Er zijn twee directeuren. DST is in 2000 failliet verklaard geweest, maar inmiddels is het bedrijf weer opgebouwd.
Op de website staat een uitgebreide beschrijving van de visie van DST. DST houdt zich voornamelijk bezig met Experience Communicatie. Eigenlijk zou je het kunnen beschrijven met een reclamebureau, maar DST wil niet alleen een boodschap uitzenden (zoals
bij reclamecommercials gebeurt), maar wil dat de boodschap echt aankomt. Transformatie is een doel van de ‘echte’ communicatie.
DST streeft in haar projecten ook naar interactie en een koppeling tussen bedrijf en klant voor langere tijd.
Een voorbeeld van een project is Essent, die wilde meer aandacht voor groene stroom. Ze wilde daarbij jonge gezinnen benaderen,
omdat ze dachten dat zij de toekomstige doelgroep zijn. DST heeft toen bedacht dat Essent het beste een attractie kon gaan
sponsoren in Het Land van Ooit, omdat het aansluit bij de doelgroep. Bovendien kan doordat deelnemers een medaille en een
button meekrijgen wanneer ze meedoen een langere verbintenis aangaan met de kinderen (de toekomstige klanten). Doordat de
deelnemers actief meedoen, komt de boodschap veel beter aan dan wanneer er eenzijdig een boodschap wordt overgebracht.
BGZ is een andere klant van DST. Fit op de Rit is een project dat vrachtwagenchauffeurs bewust maakt van hun gezondheid en als
ze niet gezond genoeg blijken te zijn worden de chauffeurs gratis oplossingen aangeboden om hun gezondheid te verbeteren. Om
de chauffeurs te bereiken zijn er binnen de campagne en binnen de visie van de campagne allerlei (deel)projecten bedacht om de
chauffeurs te bereiken. Zo zijn er roadshows, waar filmpjes te zien zijn, een quiz gedaan kan worden, waar de chauffeurs getest
worden op hun gezondheid en waar gratis kaarten uitgedeeld worden.
Relatie klant en bedrijf en tussen werknemers onderling
DST valt in groep 2, omdat het creatieve proces met alle werknemers doorlopen wordt, je komt als team tot een oplossing van een
project. Wanneer een project start wordt eerst een visie bedacht. Dit gebeurt meestal door een paar collega’s. Niet alle collega’s
worden hier dus bij betrokken. Wanneer de visie is bedacht kunnen andere collega’s ingeschakeld worden om delen van het project
uit te werken. Zo’n visie op een project komt tot stand door middel van brainstormsessies. Naast collega’s die de visie uitwerken
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zijn er ook collega’s die de visie bewaken. Zij beoordelen of het werk van hun uitvoerende collega’s binnen de visie van het project
past. Men controleert elkaar dus.
Sommige klanten willen graag bij het proces betrokken zijn, anderen niet. De respondent geeft aan dat het fijner werkt als de klant
niet bij het creatieve proces betrokken wil zijn, want dan kan hij beter werk leveren. Een ideale situatie is dus als de klant een
opdracht inlevert, geld betaald en DST werkt binnen de randvoorwaarden de opdracht uit.
Vastgoedportfolio
Na het faillissement in 2000 is DST verhuisd. Het vorige pand stond in Baarn was een standaard kantoorgebouw. Het was een open
ruimte met in het midden een blok met liften en natte cellen. Er zaten een aantal nadelen aan dit pand. Ten eerste de gehorigheid,
mensen moesten overleggen en lezen en nadenken in dezelfde ruimte, wat ten koste ging van de concentratie. Bovendien paste
het pand niet bij de uitstraling die DST wilde hebben. Het pand was oud, stoffig en lelijk, geen inspirerende omgeving voor
creatieve processen. Je kon je wel overal mee bemoeien als je wilde en je was altijd op de hoogte van wat er gebeurde en speelde.
Communiceren ging snel en makkelijk, er werd veel overlegd in de wandelgangen.
Het nieuwe pand van DST is, ook in Baarn gelegen, is te vergelijken met villa Kakelbond. Het is ook een villa en het is gelegen tussen de woonhuizen in. Het bestaat uit afgesloten ruimten, brainstormplekken, kantoorwerkplekken (geen flexplekken),
vergaderruimten, lunchruimten en een luxe ruimte om klanten te ontvangen.
De bereikbaarheid is goed met de auto, waardoor het voor de werknemers van DST, die door heel Nederland wonen, goed met de
auto te bereiken is.
Het nieuwe pand heeft als voordelen, dat het veel ruimer is, meer ruimte voor jezelf en het is rustiger dan in het andere pand. De
sfeer is echt verbeterd, want men zit niet meer zo op elkaars lip. De uitstraling van het pand past veel beter bij de uitstraling die
DST wil hebben. Mensen worden sneller uitgenodigd, omdat men nu echt trots is op het gebouw.
Het proces
De koop en inrichting van het pand is voornamelijk verlopen via de twee directeuren van DST. De werknemers hebben weinig in te
brengen in het proces. De werknemers mochten wel ideeën inbrengen, op officieuze manier, maar er werd nauwelijks gehoor aan
gegeven.
Zo is er een discussie geweest of de ruimte waar de klanten werden ontvangen wel zo luxe zou moeten zijn. Sommigen vonden dat
het wel luxe moest zijn, om de klant mee te kunnen imponeren. Anderen vonden juist dat je niet aan de klant moet overbrengen
dat hun geïnvesteerde geld wordt gestopt in hun interieur. Uiteindelijk hebben de directeuren hun visie uitgewerkt.
Werknemers vonden dit echter geen onoverkomelijk probleem. Ze zagen hoeveel plezier de directeuren beleefden aan het inrichten
van het pand en het is uiteindelijk mooi geworden, ondanks dat het een bepaalde kwinkslag mist. In het werk zijn de directeuren
overigens heel anders. Tijdens het werk zien ze waar welke werknemer goed in is en kunnen ze het werk juist heel goed aan
anderen overlaten.
__________________________________________________________________________________________________________
Verslag interview dhr. M.J. Hoefeijzers
Respondent:

Max Hoefeijzers, Voorziter College van Bestuur Da Vinci colege

Plaats: 		

Dordrecht

Datum:		22-12-2006 van 10.00 tot 11.30
Visie Da Vinci – wat is de visie en hoe is de visie ontstaan
12 jaar geleden na de fusie die heeft geleid tot het Da vinci College, ontstond de behoefte om na te denken over hoe de fusie
toegevoegde waarde kan leveren aan het onderwijs.
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Inspiratie voor dit concept komt uit Amerika, waar Community Colleges al langere tijd een begrip waren. Door het te leren vak
gelijk in de praktijk te kunnen brengen, zien jongeren meer het nut van leren in en bovendien kunnen ze gelijk zien wat het vak
inhoudt. Bovendien leren de jongeren op deze manier niet alleen een vak, maar ze leren ook veel op sociaal gebied en ze
ontwikkelen zichzelf als persoon.
Het besef ontstond dat de jongeren geen routine-arbeid aangeleerd zou moeten worden, maar dat ze slimmer zouden moeten
kunnen omgaan met hun vak. Een metselaar wordt niet alleen gevraagd een muurtje te metselen, maar ook de tekening te kunnen
lezen en interpreteren, met collega’s omgaan en met andere disciplines in de bouw (installateurs, schilders etc.) te communiceren.
Dat zijn belangrijke factoren waar op de scholen nauwelijks nadruk ligt. De vraag is dus welke competenties een bepaalde ‘peergroup’ nodig heeft en uit welke disciplines je die haalt.
Het doel is dus om de jongeren slimmer met hun vak om te laten gaan en door ze meer te laten leren, waardoor ze slimmer problemen op kunnen lossen. Dat kan alleen bereikt worden door de noodzaak aan te brengen, door de jongeren te stimuleren dieper
na te denken over hun vak. Levensecht onderwijs helpt ze hierbij. Door het vak gelijk in de praktijk te brengen, de jongeren in
aanraking laten komen met situaties die ze in hun vak tegenkomen leren ze problemen slim op te lossen.
Naast het aanleren van een vak, is het sturen op persoonsontwikkeling en burgerschapsontwikkeling belangrijk; de studenten echt
betrekken en zorgen dat ze voelen dat ze belangrijk zijn voor de maatschappij.
In deze visie verandert het onderwijs van een in zichzelf gekeerde school naar een op de maatschappij afgestemde leerschool,
waarin ondernemersschap belangrijk is.
Leren doe je niet alleen door in een klas zitten en de theorie voor je kiezen te krijgen. Reflectie is de beste leerschool. Door een
situatie mee te maken en daar vervolgens over te praten leer je het meest. Dit is te vergelijken met ‘keukentafelgesprekken’.
Het is dus belangrijk om situaties te creëren waarin de studenten zelf oplossingen moeten bedenken voor problemen. Door hier
later over te praten met docenten en medeleerlingen, leren de studenten van elkaar hoe ze hebben gehandeld in bepaalde situaties
en hoe anderen dat opgelost hebben en hoe ze het misschien beter hadden kunnen doen.
Een belangrijk aspect is ook de vrijwilligheid in het leren. Studenten kiezen zelf of ze wel of niet naar bijvoorbeeld de engelse les
gaan. Maar doordat ze in de echte situaties het engels nodig hebben, beseffen ze dat het voor hen nuttig is, om die engelse les te
volgen. Ze zullen dan zonder mokken naar de les gaan.
Dus: naast het leren van een vak, is het belangrijk dat er gestuurd wordt op persoonontwikkeling en burgerschapsontwikkeling.
Wat voor een soort gebouwen horen hierbij?
Om deze visie te verwezenlijken en te concretiseren is een omgeving van wonen, werken en leven nodig. Jongeren komen binnen
soms al direct na de basisschool in aanraking met het Leerpark en komen eruit als een burger die goed en nuttig kan functioneren
in de maatschappij. Het Leerpark is eigenlijk een dorp van leefhuizen, leerhuizen en werkhuizen. Jongeren leren hun vak door het
in de praktijk te brengen in de werkhuizen en er vervolgens over te praten en hun ervaringen te delen met medeleerlingen in de
leerhuizen. In de leefhuizen leven studenten, ouderen en gezinnen door elkaar.
Het Leerpark is een nagebouwd dorp / stadswijk met daarin voor elke peer-group een thuishaven / basis (de leerhuizen), waar ze
met hun docent of met hun medeleerlingen ervaringen kunnen uitwisselen en delen. Uiteraard zijn er ook nog steeds enkele
klaslokalen waarin de jongeren de theorie aangeleerd wordt.
Het is toegestaan dat dit concept uiteindelijk uitvloeit naar de stad. De werkhuizen hoeven niet perse alleen binnen het leerpark
liggen. Het zou best kunnen zijn dat in de toekomst de leerlingen hun vak leren in een werkplaats ergens buiten het leerpark. De
basis, de keukentafel, waar ze reflectie kunnen hebben op bepaalde situaties kan dan nog steeds op het Leerpark plaatsvinden.
Deze opzet van een ‘nagebootste maatschappij’ en dorp / stadwijk met echte bedrijven (werkhuizen) echte woningen, recreatieve
voorzieningen (leefhuizen) en de thuishavens voor de peer-groups, heeft 3 functies:
1: Gerichter beroepskeuze: Doordat jongeren op deze manier van leren veel sneller inzien wat het vak echt inhoudt en wat andere
vakken inhouden, kunnen ze veel gerichter beroepskeuzes maken, waardoor het aantal schoolverlaters aanzienlijk minder is;
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2: Ze kunnen het vak leren, en alle aspecten die daarbij komen kijken;
3: Innovatie. Uiteindelijk is de bedoeling dat er ook met nieuwe dingen geëxperimenteerd wordt. Bijvoorbeeld door met nieuwe
duurzame materialen te werken of door op nieuwe samenwerkingsvormen proberen werkprocessen te optimaliseren.

Ateliers
Woningen
Lounche / kunstobject met uitzicht op beeldscherm
Winkelstraat met bovenwoningen
Da Vinci (7 gebouwen met elkaar verbonden)
Werkplekken (garages ed)

Masterplan Leerpark
(www.leerpark.nl; 23-12-2006)

Het proces van het creëren van de vastgoedportfolio
12 jaar geleden, vlak nadat het Da Vinci College tot stand kwam, ontstond de behoefte om na te denken over hoe de fusie
toegevoegde waarde kan leveren aan het onderwijs.
De scholen fuseerden in de tijd dat minister Ritzen minister van onderwijs was. Hij introduceerde het Regionale Onderwijs Centra.
In die tijd (van ’94 tot ’97) is dhr. Hoefeijzers 3 keer in Amerika geweest om te kijken hoe daar werd omgegaan met onderwijs; het
fenomeen Community Colleges bestond in Amerika al langer. Het was gericht op het in de praktijk brengen van het te leren vak.
Door het vak in de praktijk te leren, zien de jongeren het nut in van leren en gaan ze met meer motivatie naar school toe.
Bovendien leren de jongeren niet alleen een vak, maar ze leren ook veel op sociaal gebied en ze ontwikkelen zichzelf als persoon.
Dhr. M.J. Hoefeijzers, voorzitter van het College van Bestuur van het Da Vinci College is initiatiefnemer geweest om deze visie uit
te werken en er iets mee te doen. Eerst is het intern, binnen het CvB besproken. Iedereen kon het vrij snel vinden met de visie en
alle leden waren enthousiast.
Toevallig was Mevrouw van der Loos voorzitter van de Raad van Toezicht van het Da Vinci College en tevens wethouder van de
gemeente Dordrecht. Via die weg kon dhr. Hoefeijzers zijn plannen bespreken met de PvdA van de gemeente Dordrecht, die gelijk
enthousiast waren over het plan. De volgende weg was om ook de andere politieke partijen te overtuigen van het belang voor de
gemeente Dordrecht om de campus (zo heette het idee in die tijd nog) te realiseren. Alle andere partijen waren minder enthousiast
dan de PvdA. Het lukte dhr. Hoefeijzers niet om de partijen te overtuigen, ze vonden het idee nog niet ver genoeg uitgedacht.
Dhr. Hoefeijzers vond wel positieve reactie bij de ambtenaren van het VROM, al vonden die ambtenaren ook dat het plan nog niet
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goed was uitgewerkt. Maar ze zagen er wel heil in en besloten dhr. Hoefeijzers te helpen met het uitwerken van het plan en dan
met name om het ruimtelijk plan te verbeteren. En dat is met succes gebeurd, want op een gegeven moment werd de
burgermeester van Dordrecht toch positiever over het plan en besloot een conferentie te houden onder de politieke partijen binnen
Dordrecht om het plan nog een keer te bespreken.
Hoewel het plan nog steeds niet goed genoeg was uitgewerkt, was er toch een kanteling naar de positieve kant binnen de
Dordrechtse politiek te merken. In 2000 hadden, op één partij na, alle politieke partijen het realiseren van het Leerpark opgenomen in hun gemeentelijk partijprogramma. Maar het plan moest, zoals gezegd, nog veel beter uitgewerkt worden. Daartoe
zijn vele conferentie georganiseerd; conferenties over bijvoorbeeld veiligheid, gastvrijheid, vervoersstromen, etc. hebben hieraan
bijgedragen.
De betrokkenheid groeide, een netwerk met verschillende eigenaarschappen ontstond. Het netwerk stond achter het concept een
leerpark te ontwikkelen met leefhuizen, werkhuizen en leerhuizen.
De gemeente en het Da Vinci besloten een nauwe samenwerking aangaan om het concept te kunnen realiseren, maar er was het
probleem dat de gemeente meerdere petten ophad. Ze waren namelijk grondkoper, maar ook de grondverkoper.
Met betrekking tot de samenwerking ontstonden er problemen rondom:
gebied,

Grondtransacties
Verantwoordelijkheden
Aanbestedingsprocedures (die bestond uit twee onderdelen, het ontwikkelen van de woningen aan de noordkant van het
die gebouwd worden om geld te genereren en de scholen zelf. Daarvoor was inmiddels een PvE opgesteld.)

Om de problemen te voorkomen, zijn de gemeente en het Da Vinci een corporatie begonnen, waarin de gemeente en de Da Vinci
College ieder 50% aandeel in hebben. Het betekende wel ook, dat het Da Vinci ineens verantwoordelijk werd voor vormen van
onderwijs waar zij nog nooit eerder mee te maken hebben gehad.
De corporatie heeft ook een Plan van Eisen opgesteld. Het bureau ICS heeft geholpen met het ontwikkelen van het plan. De
toekomstige gebruiker is erg betrokken bij het opstellen van het plan van eisen. Er is bijvoorbeeld een wedstrijd geweest onder de
leerlingen om een plan te maken, wat veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Een ander project waardoor de leerlingen betrokken
waren was ‘Kunst in het leerpark, waarbij 8 kunstenaars van het centrum voor beeldende kunst gevraagd werd hun visie te geven
op bepaalde onderdelen van het leerpark. Ook door een sms-actie zijn de jongeren betrokken geweest bij het opstellen van het
programma van eisen.
Dhr. Leon Thier van het architectenbureau PRO te Den Haag, is aangetrokken als stedenbouwkundige om samen met de corporatie
een stedebouwkundig pan te ontwerpen. Bij dit ontwerp zijn vele verschillende partijen betrokken geweest. Men heeft aan tafel
gezeten met het Da Vinci, de gemeente, politie, het ziekenhuis, het bedrijfsleven en omwonenden. Iedereen mocht over het plan
meedenken.
Voor de ontwikkeling van de scholen werd 1000 euro per vierkante meter begroot, het doel was om daar de beste kwaliteit voor
neer te zetten. Dit concept werd in de markt gezet en er werden bepaalde eisen gesteld aan het type aannemer. Aannemers konden meedingen naar de opdracht als ze binnen de bepaalde eisen vielen. Uiteindelijk hebben 8 aannemers een presentatie
gegeven, waarvan er drie zijn uitgekozen om hun plannen verder te ontwikkelen. Daarvoor kregen deze 3 partijen elk 125.000
Euro. Uit de drie presentaties is 1 ontwikkelaar gekozen, Heymans-Proper Stok, die het plan mocht gaan uitvoeren. Eigenlijk was
een andere plaatselijke aannemerscombinatie ook erg goed, maar die bleek te duur. Erg jammer en het heeft ook fricties opgeleverd zowel met het onderwijs als met het gemeentebestuur.
Vanuit de aannemer Heymans werd Adriaan Geussen, een stedenbouwkundige bij het project betrokken. Hij vond het
stedebouwkundige plan wat er lag niet goed, omdat het plan was gebouwd om een bestaand gebouw, waardoor de natuurlijke
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structuren van het gebied verstoord werden en hij kwam met een ander voorstel. Dat kwam net op het moment dat juist het
bestemmingsplan door de gemeente goedgekeurd was, dus de corporatie moest de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te
passen. Men voorzag grote problemen. Maar uiteindelijk ging alles heel snel, omdat de gemeente bereidwillig was het
bestemmingsplan aan te passen. Het leek of iedereen in de versnellingsstand stond, zo snel ging het. Dat kwam omdat inmiddels
iedereen zo overtuigd was van het plan en de voordelen ervan inzag, dat iedereen het belang inzag van een snelle ontwikkeling.
Ook bijvoorbeeld toen er protest kwam vanuit de omwonenden, omdat ze een geluidswal wilden, was dat in no time afgehandeld.
Omdat iedereen zo graag wilde dat het leerpark er snel kwam, werden de protesten gehoord en er werd een oplossing voor
gevonden.
Momenteel is het Leerpark in aanbouw en zal naar alle waarschijnlijkheid een deel in April 2007 worden opgeleverd. Het feit dat
er nu daadwerkelijk gebouwd wordt geeft weer een enorme impuls aan het enthousiasme en inzet van de betrokken en nieuwe
partijen. Het heeft weer nieuwe versnellingen veroorzaakt.
Eenheid
Het feit dat Het Leerpark voor alle betrokken partijen voordelen heeft (voor de gemeente, voor de omwonenden, voor de scholen,
voor de bedrijven) heeft gemaakt dat momenteel alle betrokken partijen zo enthousiast zijn, dat er weinig tegenwerking is. er is
een soort netwerk ontstaan, waarin eenheid is geschapen. Zonder dat netwerk en zonder de eenheid zou ontwikkeling van het
leerpark nooit mogelijk zijn geweest.
Een voorbeeld van het belang van het creëren van een netwerk is de oprichting van de Stichting Onderwijsleerbedrijven. De
bestuursleden daarvan komen allen uit het regionale bedrijfsleven. Doordat de pioniers, de eerste bedrijven die meewerkten door
bedrijfsactiviteiten in het Leerpark te plannen, zagen andere bedrijven in dat het heel nuttig is om mee te werken aan het leerpark.
Momenteel zijn er veel bedrijven die het nut ervan inzien en zich willen vestigen op het Leerpark.
__________________________________________________________________________________________________________
Verslag interview dhr. P. van Rossum
Respondent:

Dhr. P. van Rossum; Directie PMB en hoofdprojectleider PMB

Plaats: 		

Amsterdam

Datum:		

09-01-2007

Proces ontwikkeling de Zwijger
In 1994 hebben AWF en Rem Koolhaas het eerste plan ontwikkeld voor de IJ-oever in Amsterdam. Het is een PPS-constructie
waarin alle bestaande panden gesloopt zouden worden. Het plan sneuvelde op het bestemmingsplan en ook financieel was het niet
haalbaar. Doordat dit veel tijd in beslag nam, stond het Willem de Zwijger, onderdeel van het plan voor de IJ-oever, te lang leeg en
werd het gekraakt.
Vanaf ’95 raakt het Project Management Bureau Amsterdam (PMB) bij het project betrokken. Van Ruiven is de betrokken persoon
en hij ontwikkelde een geheel andere strategie: het grote gebied opdelen in kleinere deelgebieden, wat versnippering wordt
genoemd. Groot voordeel hiervan is de risicoverspreiding. Het concept ‘ankers in het IJ’ ontstaat. Bijzondere gebouwen aan de
IJ-oever moeten de stad weer verankeren aan het water. Vele bijzondere gebouwen moeten de ankers worden, waaronder het
Muziekgebouw aan het IJ, Nemo en Het Pakhuis de Zwijger
In het gebied worden oude en nieuwe gebouwen vervlecht. Ook het Amerika-pakhuis wordt verbouwd. Maar het Amerika-huis
werd in die tijd gebruikt door allerlei kunstenaars en artiesten. De gebruikers van het Amerika –huis worden ondergebracht in het
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Pakhuis De Zwijger, omdat daar nog geen bestemming voor is.
Stichting de Zwijger wordt opgericht, met Fransen aan het hoofd van de sichting. Er worden twee haalbaarheidsstudies gemaakt,
maar telkens loopt het vast op de kosten. Het Pakhuis is een heel ingewikkeld gebouw om het bewoonbaar en/of bewerkbaar te
maken. Het klimaat is koud, want het functioneerde eerst als een koelhuis en bovendien zijn er geen installaties aanwezig.
In 2001 wordt er een brug aangelegd vanaf de kop van het Java-eiland tot aan de IJ-oever. Stedebouwkundig gezien was dit de
beste oplossing en in die tijd was er genoeg geld en zag men het positief in met Het Pakhuis de Zwijger: naar schatting was het
financieel wel haalbaar. De brug ontsloot pal voor het pkhuis en er is geen andere oplossing dan het gebouw te doorboren.
Ondanks de positiviteit tijdens het bouwen van de brug, bezorgde die brug Het Pakhuis een moeilijke periode. Het gaat niet goed
met het gebouw. De technische staat is erg slecht, wat veiligheidsproblemen oplevert. Door een tekort van 14.000.000 euro is het
ook financieel onhaalbaar. Toch wordt het gebouw in dezelfde tijd door het Cuypergenootschap uitgeroepen tot rijksmonument,
waardoor het slopen van het gebouw wordt uitgesloten. Er zijn aantal opties: toch slopen, ondanks het feit dat het een
rijksmonument is, nog een keer proberen een haalbaarheidsstudie te doen, met eventuele grote verliezen tot gevolg of Het
Pakhuis dichttimmeren en na 5 jaar wachten nog eens kijken wat ermee gedaan kan worden. Uiteindelijk wordt voor de laatste
optie gekozen.
Intussen is het pand opnieuw gekraakt en dat levert gevaarlijke situaties op, want het gebouw staat ongeveer op instorten, vanwege de ingrepen die gedaan zijn om het gebouw te doorboren om de brug naar het Java-eiland te ontsluiten.
Intussen is de Stichting de Zwijger, onder leiding van Fransen ook nog steeds bezig met het gebouw. Ze krijgen een steeds
helderder beeld van de eindgebruikers; waardoor de exploitatiekant steeds zekerder wordt.
Stadsherstel krijgt ook interesse in het gebouw. Stadsherstel zet zich in voor monumentale gebouwen in Amsterdam en ze vinden
de Zwijger een interessant project, al is het veel groter en omvangrijker dan de gebouwen die ze normaliter aanpakken. Architect
Van Stigt wordt in de arm genomen voor het ontwerp, voornamelijk omdat hij erg goed is in constructieve ontwerpen, wat echt
nodig is voor de Zwijger.
Door een heel andere constructieoplossing te bedenken dan tot nu toe gedaan was, wist van Stigt de bouwkosten sterk te verlagen
in vergelijking met eerdere kostenstudies.
Met de huidige exploitatievooruitzichten (want Stichting de Zwijger heeft inmiddels een helder beeld gekregen van de toekomstige
huurders), blijkt nog maar 1/3 van de totale bouwkosten ongedekt te zijn, maar daarvoor kunnen eventuele subsidies gebruikt
worden.
__________________________________________________________________________________________________________
Verslag interview Hoofdkantoor Shell Group
Respondent:

dhr. Van der Meijden, Shell, Directeur Hoofdkantoor Shell Group

Plaats: 		

Den Haag

Datum:		

10-01-2007

Shell visie en organisatie
Er zijn bij Shell ongeveer 110.000 mensen werkzaam, verdeeld over 140 landen.
Sinds 2001 heeft Shell een vastgoed afdeling, die faciliterend werkt voor het CvB. De vastgoedafdeling heeft geen ‘stated
objective’ voor de Shell accommodatieportefeuille. Dat wil zeggen dat er geen overall kantorenvisie is. Een kantoor in Melbourne
kan bijvoorbeeld dus volledig verschillen van een kantoor in Nederland. Dit komt voort uit het feit dat Shell, een wereldbedrijf is,
maar toch een lokaal opererende organisatie. Colour locale is duidelijk merkbaar. De organisatie is wel meer aan het regionaliseren
en globaliseren. In de toekomst zal een eventuele stated objective voor de Shell accommodatieportefeuille als geheel beter te
managen zijn.
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Een andere reden waardoor het hebben van een stated objective voor de portefeuille als geheel bemoeilijkt wordt is dat Shell
nauwe samenwerkingsverbanden heeft met andere bedrijven, waardoor standaardisering ook bemoeilijkt wordt.
Uiteraard is de omvang van de Shell vastgoedportfolio ook een factor waardoor een overall stated objective bemoeilijkt wordt.
Er is daarnaast ook geen helderheid / richtlijnen over het ownership van de gebouwen. In principe streeft Shell naar zoveel
mogelijk eigen bezit, hoewel er ook kantoren zijn die worden gehuurd, vanwege de flexibiliteit. Sale and lease back is een constructie waar Shell Nederland niet achter staat, omdat die constructie eigenlijk alleen nuttig is als er niet genoeg financiële middelen
meer zouden zijn. Uiteindelijk is die constructie financieel altijd ongunstiger. Het is ook goed om gebouwen in eigen bezit te
hebben, want uiteindelijk levert dat ook flexibiliteit op.
Maar natuurlijk zijn er ook gevallen dat er juist vastgoed verkocht wordt. Zo heeft het Shell pensioenfonds haar hele
vastgoedportefeuille van de hand gedaan, omdat de portefeuille te klein was om te kunnen concurreren met de schaalvergroting in
de vastgoedbranche.
Shell heeft lang geworsteld met het managen van vastgoed. Een voorbeeld is de uitbreiding van het kantoor in Rijswijk. In 19XX
is pand volledig gerenoveerd en uitgebreid. Er was op dat moment nog geen vastgoedafdeling en voor het gebouwen was nog
geen visie beschreven. Dat leidde ertoe dat het proces een eigen leven ging lijden en dat de visie met terugwerkende kracht werd
bepaald (retrospective)
Dat was met het ontwikkelen van het Shell hoofdkantoor heel anders verlopen. Het doel van de verbouwing was duidelijk:
We willen het hart van de organisatie uitdragen: esprit de corps
We willen zowel organische als anorganische groei huisvesten. (want we gaan fuseren met een groot deel van het kantoor
uit Londen, er komen hier zo’n 600 extra mensen)
En we willen een management opleiding centrum hebben. Dat is wel een niet-materiële behoefte: dat is een kwestie van
geloof en we willen laten zien dat we een lerende organisatie zijn.
Qua design en ontwerp hebben we ook een aantal eisen gesteld. De belangrijkste eisen zijn:
Naar buiten:
o
Integratie van het gebouw in de omgeving
o
Niet te pompeus, maar bescheiden
Van binnen:
o
Functioneel
o
En een hotel om met de 24 uurs economie mee te kunnen gaan. Ook de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de kapper
horen daarbij. We zijn een internationaal opleidingscentrum en we willen dat op alle vlakken uitdragen.
Al met al willen we dus een omgeving creëren die functioneert voor allerlei perspectieven. 1500 van de 7500 mensen die hier
werken zijn expat. Voor die mensen willen we ook faciliteiten voor hun familie. Ook de catering bijvoorbeeld heeft een internationaal aanbod.

‘De belangrijkste aspecten uit de Metamorfose-visie zijn dat het Shell-centrum moet gaan dienen als een thuisbasis voor een
multiculturele en multinational organisatie, waar
wederzijds respect voor de verschillen tussen de mensen de norm is. De nieuwe kantoren zouden een toonbeeld moeten
zijn van het ondernemingsimago van cohesie en
verbondenheid. In ieders ogen zouden de gebouwen een weerspiegeling moeten zijn van een dynamische,
innovatieve en op leren gerichte onderneming.’ (Van der Meijden, 2006: 5)
Hoe is dit gecreëerd?
Fase 1:
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We hebben geïnventariseerd wat men op een dag doet, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarvoor hebben we alle lagen
uit het personeelsbestand aan het woord laten komen. De conciërge had dus hierin evenveel inspraak als de directeur. Het
resultaat is een overzicht van de generieke werkprocessen, met daaraan gekoppeld generieke werkplekken.
Fase 2:
Daarna moesten we de nieuwe informatie verwerken. We waren hierin erg functioneel georiënteerd, maar wel een ruime en luxe
standaard aangehouden. De aard van het gebouw speelde ook mee. De oorspronkelijke matrixlijnen zijn aangehouden. Voor
mensen die minder dat 80% op hun werkplek zitten hebben we het hotel principe ontwikkeld. Als iemand wil komen werken, kan
hij van te voren bellen en een werkplek reserveren. We hebben ‘hotelkamers’ in allerlei gradaties van luxe. Alleen zo konden we
ook de mensen met de hogere functies omkrijgen dat ze met dit principe mee wilden werken, omdat ze anders bang waren om
hun status te verliezen.
Dit over de wensen. Dan nu over het proces.
In het proces was verder niet altijd structuur. We zijn lang in de analyse-fase blijven hangen.
Ten eerste hebben we met de Raad van Bestuur, Human Resource en met mij (dhr. Van der Meijden) een denktank opgericht. We
hebben een vision paper ontwikkeld, waarin we beschreven hebben wat we zouden moeten ontwikkelen. Balans, uitstraling,
cultuur, gewicht, een prima werkplek, zijn allemaal thema’s waarover we hebben nagedacht. De Shell-visie speelde hierin ook een
rol.
In juni 2001 begon dit proces en in november 2001 hadden we een inrichtingsadvies. Ergens halverwege hebben we architecten
aangesteld. We hebben weer in alle lagen van het Shell-personeel om hun mening gevraagd. En er was een anonieme beslissing
voor één van de architecten. In jjanuari 2002 was er een investeringsplan. Er werden teams gecreëerd: DEGW trad op als werkplekconsultant en TG het projectmanagement.
Op symbolische gronden hadden we bedacht dat we het nieuwe kantoor op 5 mei wilden opleveren, maar we liepen achter op
schema, Er was geen PvE en er waren heel veel onzekerheden.
Uiteindelijk hebben we voor de uitvoering gekozen voor Construction management, waarmee we de onzekerheden konden
elimineren. Constructionmanagement is een vorm van projectmanagement, waarin het gebouw in kleine stukjes word opgedeeld
en in de markt gezet. Dit is echt een nouveauté in Nederland. Ook het PvE hebben we uiteindelijk in pakketten ontwikkeld.
Dus we hebben eerst een vision paper ontwikkeld: daarin hebben we stakehoders op elkaar afgestemd. We hebben er een lively
document van gemaakt.
Daarna hebben we een investeringsvoorstel gemaakt, dat we in grote blokken hebben opgedeeld.
Daarna hebben we een PvE gemaakt, waar we achteraf te lang over hebben gedaan.
Uiteindelijk hebben we het project overgedragen aan Bovis Landlease en dus alles uit handen gegeven.
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