“Werk in Uitvoering”
Een model voor het beschrijven, analyseren en versterken van kleine
initiatieven in de publieke groene ruimte

Frank Braakhuis
CAH Vilentum Almere, major Natuur, Economie & Leefomgeving
Januari 2013

1

Voorwoord
Een eerste versie van dit model is in mei 2012 via het Groene Kennisnet gepubliceerd als
‘model van waarden, samenwerkingsvormen en exploitatiemodellen’. In dat model werd
een relatie gelegd met nieuwe beroepsprofielen en met de inrichting van de nieuwe HBO
major Natuur, Economie & Leefomgeving. Thans is het model herzien en binnen het kader
geplaatst van de publieke groene ruimte en van de processen die daar spelen. Ook is een
poging gedaan om het stuk geschikt te maken voor het onderwijs. Daarom is het geschreven
met de groep tweedejaarsstudenten van de HBO opleiding Natuur, Economie &
Leefomgeving van CAH Vilentum Almere in gedachten. Een tweede voorname doelgroep
bestaat uit betrokken collega’s; het gaat immers om relatief nieuwe inhoud, die nog
intercollegiale toetsing, aanvulling en verbetering behoeft van collega’s en vanuit het
werkveld.
Het verlangen om begrippenkader te schetsen waardoor economen, sociologen,
ondernemers en biologen zich met elkaar zouden kunnen verstaan, is een sterke drijfveer
geweest om dit werk te ondernemen. Hierbij gaat het niet om een taalkundige verhandeling,
maar vooral om het beschrijven van sociale, bestuurlijke en economische veranderingen die
gaande zijn. Deze beogen om sociaaleconomische processen meer in overeenstemming te
brengen (en meer te laten aansluiten op) natuurlijke processen. Daaraan een zinvolle
bijdrage leveren vereist nieuwe inzichten en een vocabulaire om die met elkaar te kunnen
delen. Men is immers slechts in staat om waar te nemen dat wat men kan bevatten, en men
kan alleen dat bevatten wat men is staat is onder woorden te brengen. Waar mogelijk is
verwezen naar websites, waarop onderwerpen en voorbeelden veel beter zijn uitgewerkt en
uitgebeeld dan ikzelf ooit zou kunnen. Ongetwijfeld zal de lezer zelf nog veel meer kunnen
vinden.. Deze syllabus beperkt zich tot definities, samenhang en structuur.
Het onderwerp van deze studie is voortdurend in beweging en in ontwikkeling, terwijl deze
studie een momentopname is. Ook wordt de studie gekleurd door de ervaringen en
waarnemingen van de auteur. Dit is geen excuus bij voorbaat voor tekortkomingen of
eventuele fouten, het is wel een aansporing om dit werk te blijven zien als ‘werk in
uitvoering’, werk waaraan ieder uitgenodigd is aan bij te dragen.
Mijn dank en waardering gaan uit naar het Programmateam Natuur en Landschap,
onderdeel van de Groene Kennis Coöperatie, voor het bieden van een kader en voor haar
steun.
f.braakhuis@cahvilentum.nl
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Inleiding
Deze syllabus gaat over woorden, hun betekenis en hun onderlinge samenhang. Deze
vormen een systeem van begrippen dat een model is voor het systeem van werkelijk
bestaande economische en maatschappelijke verschijnselen. Dit model is nodig om over de
werkelijkheid te kunnen communiceren.
Deze werkelijkheid is die van kleinschalige initiatieven in de publieke groene ruimte.
Kleinschalig is hierbij de maat van initiatieven waarbij de inbreng van een individu nog als
zodanig herkenbaar is en waarbij men via deelname aan het initiatief samenhang ervaart
tussen het eigen leven en grotere maatschappelijke verschijnselen. Deze schaal past bij
initiatieven die gebonden zijn aan een specifieke locatie, met specifieke sociaaleconomische
en fysieke kenmerken. Het gaat om initiatieven in de publieke ruimte, omdat de publieke
ruimte bepalend is voor de kwaliteit van het leven in de stad, omdat de publieke ruimte
steeds meer functies moet vervullen, waaronder productiefuncties, en omdat de publieke
ruimte steeds meer onder druk staat. De publieke ruimte maakt deel uit van het ‘publieke
domein’. Ook het groen, of men mag ook zeggen ‘de natuur’, maakt deel uit van de publieke
ruimte en van het publieke domein. Met de begrippen ‘publieke domein’, ‘groen’ en zelfs
met het begrip ‘natuur’ wordt een gebied betreden van vaagheid, verwarring en uiteindelijk,
nietszeggendheid. Want het zijn begrippen die op veel manieren en in veel betekenissen
kunnen worden gebruikt. In een letterlijke zin en dan ook nog eens op vele manieren als
beeldspraak. Een goed begrip van de werkelijkheid vereist daarom een zorgvuldige omgang
met de betekenis van woorden. Een tweede reden daarvoor is dat uiteenlopende
wetenschappen als de biologie en de economie een verbazingwekkend grote hoeveelheid
gelijkluidende woorden hebben, ieder met de betekenis die bij het betreffende vakgebied
past. En het zijn niet de minste begrippen, integendeel, het zijn woorden die tot de kern van
deze wetenschapsgebieden horen. Het gaat om woorden als groei, ontwikkeling, niche,
keten, weerstand, diversiteit, divergentie, aanpassing, symbiose en dynamiek.
Een van de uitgangspunten van deze syllabus is dat het woord ‘groen’ eigenlijk geen
onderscheidend kenmerk is, in de zin dat natuurlijke processen zich altijd en overal
voordoen. Waar het om gaat is dat de natuur in zogeheten ‘niet-groene’ ruimtes noch de
plaats noch de tijd krijgt die haar toekomt en die nodig zou zijn om tot een werkelijk goede
publieke ruimte te komen. Biologen en economen zouden daarom met elkaar in gesprek
moeten raken (een aanzet voor een gezamenlijk vocabulaire is er al), om zo te komen tot de
juiste plek voor de natuur in de publieke ruimte.
Deze syllabus is opgebouwd in vier hoofdstukken. Het eerste daarvan gaat over het ‘publieke
domein’ en over de processen die dat publieke domein voortdurend doen veranderen: de
bestuurlijke en juridische processen, de anonieme economische processen van conjunctuur
en marktwerking, de sociale processen van waarden, normen en sociale controle en
tenslotte de veelheid van natuurlijke processen. Daarbij gaat dit eerste hoofdstuk uiteraard
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ook over de vraag wat ‘natuur’ betekent: de menselijke natuur? Een collectief goed? Onze
‘common resource pool’? Een waarde in zichzelf? Of bestaat de natuur uit de blinde
natuurkrachten die het menselijk bestaan zowel mogelijk maken als bedreigen? Het
hoofdstuk eindigt, gelukkig, vrij simpel, met de vier ‘basisvragen’ voor ieder kleinschalig
initiatief in de publieke groene ruime:
1)
2)
3)
4)

Wat zijn passende vormen van organisatie en exploitatie en hoe kunnen deze met
elkaar worden verbonden?
Hoe kan de kwaliteit van de publieke ruimte worden gewaarborgd, alsmede haar
‘publieke karakter’?
Hoe kan de continuïteit van initiatieven en van nieuwe vormen van organisatie
worden gewaarborgd?
Hoe kunnen kleine organisatievormen groeien of zich verenigen, zonder zich te
vervreemden van hun eigen aard, karakter en deelnemers?

Deze vier vragen vormen de opmaat naar de hoofdstukken 2 en 3. Hierin wordt een
conceptueel model opgebouwd, of beter gezegd: uitgepuzzeld. In hoofdstuk 2 is dit
model nog statisch, dus zonder processen en verandering. Deze komen aan de orde in
hoofdstuk 3. Denken in processen en in verandering zijn nodig voor het verbeteren en
borgen van de kwaliteit en voor veerkracht en continuïteit. De betekenis van deze drie
begrippen wordt in samenhang gezien met het denken in systeemniveaus en in de
processen die zich op die niveaus voordoen. Verandering kan zich ook voordoen als
groei, of tot verbinding met andere initiatieven. Groei en verbinding zijn nodig om ook
op een hoger ‘systeemniveau’ veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Dit is het
onderwerp van het vierde hoofdstuk.
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Hoofdstuk 1

Het publieke domein en de publieke ruimte

Het woordenboek (van Dale) geeft voor het woord ‘domein’ verschillende betekenissen,
waaronder gebied, bevoegdheid en werkkring. Voor het woord ‘publiek’ geeft datzelfde
woordenboek een heel scala aan betekenissen, waarvan de meest toepasselijke zijn: “nietgeheim, niet voor enkelen, maar voor iedereen bestemd, toegankelijk, openlijk”. Het
publieke domein omvat dus alles wat voor iedereen van belang is, en waarover iedereen zou
moeten kunnen meebeslissen. Het publieke domein moet wat zeggenschap betreft
toegankelijk zijn voor iedereen. In het publieke domein worden de beslissingen genomen
over datgene wat ons allen aangaat. In die zin is het publieke domein verbonden aan de vrije
meningsvorming, de vrije uitwisseling van informatie en besluitvorming waarbij iedereen is
betrokken. Tegelijk is het publieke domein een abstractie, heeft het noch een concrete
plaats, noch een ruimtelijke dimensie.
De publieke ruimte heeft die ruimtelijke dimensie wel, daar gaat het wel om een concrete
ruimte, met concrete afmetingen en een concrete ligging. De VROM-raad omschrijft het
begrip als de “ruimte die een publieke functie heeft, waar mensen elkaar ontmoeten en
waar het publieke leven zich afspeelt” (VROM raad, 2009). De publieke ruimte is voor
iedereen toegankelijk, maar niet altijd in handen van het publiek. Soms wordt de publieke
ruimte niet beheerd door de overheid, maar door private partijen. Een publieke ruimte is
niet perse ruimte midden in een stad. De VROM-raad onderscheidt vier plaatsen waar de
publieke ruimte onder druk staat en daardoor extra aandacht nodig heeft (VROM raad,
2009).
 binnensteden,
 naoorlogse wijken
 stadsrandzones
 het landelijk gebied.
Voor een goede werking van het publieke domein zijn goed functionerende publieke ruimtes
nodig:
“public space is a necessary part of an open society, a space that everyone is able to enter
and participate in some collective experience. This may not amount to solving social and
economic problems, but it does provide a forum for socialization and a counterweight to
exclusionary and centrifugal forces that tend to tear apart the social fabric of polarized
societies”(Madanipour, 2010, p 11).
Mensen participeren in de publieke ruimte als individu. Er moet daarom ‘ergens’ een
evenwicht gevonden kunnen worden tussen publiek en privaat. Dit hoofdstuk begint daarom
met het onderzoeken van de verhouding tussen het publiek domein en de persoonlijke
levenssfeer. De scheiding tussen beide ligt niet vast en verschilt al naar de omstandigheden.
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De grenzen tussen publiek en privé
Waar precies de grens ligt tussen publiek en privé is moeilijk aan te geven. De eigen woning
is privé terrein, waar niemand zonder toestemming van de bewoner mag komen. De straat is
publiek: iedereen mag daar gaan en staan. Maar publiek en privé zijn nooit absoluut. Zelf het
eigen huis niet volkomen privé: men mag er doen waar men zelf zin in heeft, zolang men
geen onnodige overlast veroorzaakt of misdaden begaat. Net zo is de straat niet volkomen
publiek, ook daar geldt een zekere bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De grens
tussen privé en publiek is eerder een positie op een schaalverdeling. Afhankelijk van plaats,
tijd en omstandigheden schuift deze positie wat meer in de richting van privé of wat meer in
de richting van publiek.

Figuur 1: de schaalverdeling tussen publiek en prive

Het beeld van de schaalverdeling maakt duidelijk dat prive en publiek elkaar raken en ook
dat zij elkaar als het ware wegduwen. Hoe meer een situatie prive wordt, hoe minder
publiek zij is, en vice versa. De grens tussen prive en publiek heeft daarmee naar beide
kanten een beschermende functie: zij beschermt het prive domein tegen het publieke, en zij
beschermt het publieke domein tegen het private. De grens kan een harde grens zijn, zoals
de voordeur van het huis een duidelijke en harde grens is tussen de straat en de eigen
woning (Madanipour, 2010, p.9). Het kan ook een zachte grens zijn: van gedrag en
tolerantie. Het is dan een bepaalde verstandhouding die men aangaat, om elkaars privesfeer
te respecteren. Deze subtiele vorm van sociale controle die toch ook weer geen
bemoeizucht is, is heel mooi beschreven door Jane Jacobs, in haar standaardwerk ‘Death
and Life of Great American Cities’.
De grens tussen publiek en prive is dus eigenlijk ook een vorm van gedrag, en wel van gedrag
dat gericht is op anderen: sociaal gedrag. Daarmee verschuift het onderscheid tussen publiek
en prive naar het onderscheid tussen individu en collectief. Ideologisch gezien zijn dit twee
uitersten. Hierbij is het individu en de individuele vrijheid verbonden aan het liberalisme en
aan de neo-klassieke economie. Het collectief (en daarmee de rol van de staat) is sterk
verbonden aan het socialisme. De dichotomie van Collectief versus Individueel kan
ideologisch wel een tegenstelling zijn, in het dagelijks leven is niemand of volkomen
individualistisch of volkomen opgaand in een collectief. Daarom kan ook dit onderscheid
worden gezien als een schaalverdeling:

Figuur 2: de schaalverdeling tussen collectief en individueel

Ergens tussen de beide uitersten van ‘individu’ en ‘collectief’ liggen de sociale verbanden
van de groep, de organisatie, de vriendenkring. Dit is wat James Ogilvy noemt als hij het
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heeft over het midden tussen het individu en het collectief: ‘not one, not many, but few’
(Ogilvy, 2002, pp 85-86 en p. 102). Mensen zijn altijd op een of andere manier met andere
mensen verbonden, als familieleden, buren, collega’s, kennissen, vrienden, clubgenoten, etc.
Het kan ook zijn dat mensen elkaar niet persoonlijk kennen, maar wel behoren tot eenzelfde
‘soort’ mensen, naar sociale of economische klasse, herkomst, achtergrond etc. De
tegenstelling tussen het collectief en het individu kan daarom worden verzacht door tussen
beide uitersten de ‘groep’ te plaatsen:

Figuur 3: de groep als middenpositie tussen collectief en individueel

Onder ‘groep’ wordt dan verstaan alle sociale verbanden waarvan een individu deel
uitmaakt. Dit zijn familieverbanden, vriendenkringen, werkrelaties en dergelijke. Het kan dus
een groep zijn die wat meer opschuift naar het individu (zoals een vriendenkring, of een
gezin), het kan een groep zijn die wat dichter bij het collectief ligt (zoals een lidmaatschap
van de ANWB of een dergelijke grote organisatie). Nu kunnen drie opmerkingen worden
gemaakt. De eerste is dat de verstandhouding van het individu ten opzichte van ‘het
collectief’ ofwel ten opzichte van ‘de samenleving als geheel’ altijd verloopt via de groepen
waartoe het individu behoort. De tweede is dat ieder individu een plek vindt in de
samenleving door deel uit te maken van sociale groepen. Of om het anders te zeggen: alleen
door deel uit te maken van sociale verbanden kan de individuele mens bestaan in de
samenleving1.
Dat ‘bestaan’ is overigens niet alleen het kale bestaan (het overleven), het is ook het actief
uitoefenen van een zekere claim op gebruik van de publieke ruimte:
“Claims could be made by powerful individuals and institutions, (….) Depending on their level
of political, economic and cultural power and influence, these individuals and organizations
can shape and determine some of the features of urban space, creating the structural
conditions within which others live and use the city. Their resources allow the more powerful
individuals and institutions to make substantial physical and institutional changes in cities,
while the claims by the less powerful groups may take softer, temporary forms. Each

1

If Homo Economicus is person-in-community, this fact does not preclude an element of individualism. The
persons in question are individuals, and in some dimensions of their behavior this individuality and relative
separability form others is prominent (…) But what is equally important in the new model (…) is the recognition
that the well-being of a community as a whole is constitutive of each persons’ welfare. This is because each
human being is constituted by relationships to others, and this pattern of relationships is at least as important
as the possession of commodities” (Daly & Cobb, 1990, p. 164)
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individual, group or organization may try to shape the city in their own image, creating
spaces that would enable them to feel safe and in control, with or without consideration of
what others may need. Public spaces, even in their most public forms, therefore, tend to find
particular flavours, a different character associated with particular combination of groups
and interests, under pressure to find a fixed identity within a particular fragment of society”
(Madanipour, 2010, pp 237-238).
De derde opmerking naar aanleiding van de figuur is dat ook de verstandhouding van de
groep ten opzichte van het collectief, dus ten opzichte van de samenleving als geheel,
belangrijk is. Op een of andere manier moeten verschillende groepen naast elkaar kunnen
bestaan. Lukt dat niet, dan gaat evengoed ten koste van de publieke ruimte:
“Public spaces are shaped not only by claims, but also by the absence of claims, by
withdrawal from the public sphere. Withdrawal from public space may be due to fear of
crime, mistrust of other social groups, and intensified social polarization”.(Madanipour,
2010, p.238).

Processen van verandering in de publieke ruimte
De publieke ruime is voortdurend in verandering. Deze wordt veroorzaakt door vier soorten
processen. De eerste soort wordt gevormd door de sociale processen van de groepen en
instituties waar individuen zich bij verbonden voelen, met hun waarden, hun daarvan
afgeleide normen en hun eigen vormen van sociale controle. Dat laatste, sociale controle,
bestaat uit de reacties van anderen op het eigen gedrag. Dat kunnen positieve reacties zijn,
als men zich conform de norm heeft gedragen; het kunnen ook afkeurende reacties zijn, als
men gedrag heeft vertoond dat afwijkt van de norm. Vooral door reacties vanuit de eigen
sociale groep zal het individu leren wat de normen precies inhouden, en welk gedrag
passend is in welke situatie. Uiteindelijk zal het individu zich uit zichzelf conform de normen
gaan gedragen; de normen zijn dan ‘verinnerlijkt’.
De tweede soort is die van de bestuurlijke en juridische processen. Bestuurlijke processen
kunnen zich voordoen binnen organisaties en dus ook binnen een overheid als organisatie;
hier ligt vooral de nadruk op de bestuurlijke processen door de verschillende overheden.
Spelen de sociale processen vooral binnen en tussen de groepen en de instituties waartoe
het individu behoort, de bestuurlijke en juridische processen gelden alle groepen en alle
instituties. Zij spelen op een niveau hoger dan het sociale. Datgene wat in de wet is geregeld,
geldt voor iedereen, ongeacht de sociale groep waartoe men behoort. In de wet zijn ook
allerlei besluitvormingsprocedures geregeld. Ook die zijn bindend voor iedereen. Men moet
deze processen kennen om te weten in welke fase en op welke manier men een rol kan
spelen in de besluitvorming.
De processen binnen een onderneming of bedrijf, waaronder de commerciële processen,
(moeten) passen binnen de sociale en de wettelijk kaders, maar de economische processen
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van de conjunctuur en van de opvattingen omtrent de economische orde (bv de verhouding
tussen markt en overheid) liggen op een hoger niveau dan het bestuurlijke en juridische
proces (Rotmans, 2006, p.32). De opvattingen (of zo men wil: de ideologie) over de
economische orde zijn medebepalend voor datgene wat door de wet wordt geregeld. De
golfbeweging van de conjunctuur is een min of meer autonoom verschijnsel, waarop
overheden wel kunnen reageren maar dat zij niet kunnen beheersen. Deze golfbeweging
bepaalt sterk de financiële speelruimte die overheden (en andere economische partijen)
hebben om hun plannen uit te voeren.
Tenslotte wordt de publieke ruimte veranderd door de veelheid van natuurlijke processen.
Nu heeft het woord ‘natuur’ vele betekenissen, het is dan ook niet onmiddellijk duidelijk wat
men nu precies kan verstaan onder ‘natuurlijke processen’. Vandaar dat dit hieronder in een
afzonderlijke paragraaf zal worden toegelicht.

De natuur en natuurlijke processen
De online versie van ‘de dikke van Dale’ (www.vandale.nl) geeft als betekenissen van
‘natuur’:
“na·tuur (de; v)
1aangeboren aard of gestel; geaardheid: hij is van nature vriendelijk
2 dat wat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd: wandelen in de vrije
natuur”
Een papieren woordenboek (Koenen, M.J. “Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse
Taal” 27e druk, Groningen, 1974/1982) geeft eveneens de beide bovenstaande
beschrijvingen, en daarbij ook nog:
 Wezen, mens van een zekere geaardheid
 De werkelijkheid buiten de mens; al hetgeen waargenomen wordt of waarneembaar
is.
De natuur is kennelijk datgene wat door de mens niet is gewijzigd, waaronder kennelijk ook
‘de aangeboren aard of gestel, de geaardheid van de mens’.
Het begrip ‘Natuur’ is ook een van de belangrijke begrippen uit de economische wetenschap.
Naast Kapitaal en Arbeid is Natuur een van de drie productiefactoren. Een productiefactor is
een verzamelnaam voor gelijksoortige productiemiddelen. Productiemiddelen zijn alles wat
nodig is voor de productie. En productie omvat weer alle activiteiten die de welvaart
verhogen. De productiefactor Natuur omvat alle productiemiddelen die aan de mens ter
beschikking staan zonder dat ze door hem zijn gewijzigd. Dat sluit aardig aan bij de betekenis
uit het woordenboek. Zodra de mens door middel van Arbeid enige ‘wijziging’ heeft
aangebracht in de productiefactor Natuur, dan wordt het Kapitaal. De productiefactor
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Kapitaal omvat de productiemiddelen die door de mens zijn gemaakt, met behulp van
allerlei vormen van arbeid en met behulp van andere, eerder gemaakte, kapitaalgoederen.
Men kan de welvaart zien als een functie van de productiefactoren Natuur, Arbeid en
Kapitaal. Dit is een sterk vereenvoudigde en zeer abstracte redenering, want alle zeer
uiteenlopende vormen van kapitaal, van arbeid en van natuurlijke hulpbronnen zijn
eenvoudigweg samengenomen in de drie productiefactoren. En hoewel een specifieke
natuurlijke hulpbron weleens gewoon ‘op’ is (zo is West Europa al eeuwenlang ontbost), dan
gaat men er van uit dat er wel weer een andere hulpbron voorhanden is (aardolie of aardgas
als brandstof) of dat Natuur vervangen kan worden door Kapitaal ( kunststoffen en beton als
constructiematerialen in plaats van hout). Zolang men natuur blijft zien als Natuur, als
abstracte productiefactor, kan men zich niet voorstellen dat de voorraad natuurlijke
hulpbronnen weleens eindig zou kunnen zijn. Echter: Natuur is geen abstracte
productiefactor, maar de gezamenlijke voorraad hulpbronnen, van de hele mensheid. In het
Engels: ‘our common resource pool’. Aan de natuur als ‘gezamenlijke voorraad hulpbronnen’
zijn twee vraagstukken verbonden. De eerste is de uitputting van de hulpbron, of de
verminderde beschikbaarheid door kwalitatieve achteruitgang (bv vervuiling van
grondwater, waardoor het niet meer geschikt is als drinkwater). De tweede is dat
hulpbronnen geëxploiteerd kunnen worden via het marktmechanisme. De meeste
hulpbronnen zijn immers te splitsen in ‘individueel leverbare eenheden’. Dat maakt dat zo’n
hulpbron in privé bezit genomen kan worden (door een individu of een rechtspersoon) en
aan andere individuen kan worden verkocht. Dat betekent dat de hulpbron wel aan de een
geleverd wordt en niet aan de ander, afhankelijk van koopkracht en de mogelijkheid tot
betalen. Dit kan uiteindelijk leiden tot uitsluiting van de zwakste partijen of tot
verslechtering van de kwaliteit van het aanbod . Voor het goede beheer van een
gezamenlijke voorraad hulpbronnen zijn andere regelingen nodig dan alleen het
marktmechanisme. Dat kunnen bestuurlijke of juridische regelingen zijn vanuit de overheid,
of juist sociale regelingen binnen lokale gemeenschappen. Zie hiervoor ook de ‘Tragedy of
the Commons’ voor de economische redenering en het werk van Nobelprijswinnaar Elinor
Ostrom voor de sociale regelingen, beide in bijlage 1.
Als men de natuur alleen maar ziet als productiefactor, als een voorraad hulpbronnen, dan
gaat men er kennelijk vanuit dat de natuur alleen maar productief gemaakt kan worden door
haar te veranderen. Een voorraad aardolie diep in de grond is ‘Natuur’ (de mens heeft er nog
niets aan veranderd), maar daarmee ook nog ‘onbenut’. Pas door de olie naar boven te
halen en te raffineren, ontstaan kapitaalgoederen en daarmee welvaart. Volgens deze
redenering is Natuur als zodanig kennelijk nutteloos. Maar dat miskent een heel belangrijk
aspect van de natuur: de natuurlijke processen. Natuur is meer dan een ‘voorraad’, het is
ook een hele verzameling processen van afbraak en opbouw, van regulering, van herstel van
evenwicht, van kringlopen. Natuurlijke processen zorgen ervoor dat de aarde bewoonbaar
blijft en zij zorgen voor de voedselvoorziening, voor drinkwater en voor de bescherming
tegen ziekten. Deze natuurlijke processen onttrekken zich aan de werking van het
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marktmechanisme (waardoor deze in de rationaliteit van de economische besluitvorming
niet meetellen). Economisch gezien zijn het ‘collectieve goederen’. Dit zijn goederen die niet
zijn te splitsen in individueel leverbare eenheden. Dit betekent dat niemand kan worden
uitgesloten van profiteren ervan. Als een collectief goed eenmaal bestaat, dan is het er voor
iedereen. En omgekeerd: als het niet meer bestaat, dan is het er voor niemand meer. Voor
natuurlijke processen geldt dit ook: iedereen heeft voordeel van deze processen. Maar
worden deze processen verstoord, dan heeft ook iedereen ervan te lijden. De economische
rationaliteit van het marktmechanisme is niet in staat om collectieve goederen voort te
brengen of om reeds bestaande collectieve goederen in stand te houden (Daly & Cobb,
1990, p.51). Daarom wordt dit beschouwd als een taak van de overheid.
Natuur is niet alleen een voorraad hulpbronnen of een verzameling processen, natuur heeft
ook een sterke sociaal-culturele betekenis. Ook dit sluit aan bij de woordenboek definitie.
“Dat wat de mens om zich heen ziet, als niet door hem gewijzigd” is een bron van fascinatie,
van zingeving en betekenis. De houding van de mens ten opzichte van de natuur is (ook) een
cultureel fenomeen. Het is verbonden aan stromingen in de kunst (bv de Romantiek en Het
Sublieme), aan stromingen binnen de filosofie (beschouwingen over de aard van de mens en
over de rol van de mens in de wereld), en aan religieuze overwegingen (zoals bv de
christelijke notie van ‘rentmeesterschap’). Hiermee verbonden is het beeld van de natuur als
‘bron van kennis’, het ‘lezen van het boek der natuur’. Kennis kan hierbij verschillende
dimensies hebben. Het kan wetenschappelijke kennis zijn (zoals in de biologie, de ecologie
en andere natuurwetenschappen); het kan filosofische kennis zijn (zie bijvoorbeeld het werk
van Hendrik Jan Bakker, Ton Lemaire, Hans Achterhuis). Het kan kennis zijn die de kunsten
verrijkt (“Artis Natura Magistra”). Het kan ook kennis zijn die ligt op het vlak van religie en
openbaring, men ‘ervaart’ dan zin en betekenis.
ECOSYSTEEMDIENSTEN EN TEEB

Het inzicht in bovenstaande betekenissen van de natuur voor de mens is niet nieuw, wel
heeft het zich in de laatste decennia sterk ontwikkeld. Zo is aan het begin van deze eeuw het
concept ontstaan van de ‘ecosysteemdiensten’. De (Engelse) versie van Wikipedia vermeld
over ‘Ecosystem Services’ het volgende:
“Humankind benefits from a multitude of resources and processes that are supplied by
natural ecosystems. Collectively, these benefits are known as ecosystem services and include
products like clean drinking water and processes such as the decomposition of wastes. While
scientists and environmentalists have discussed ecosystem services for decades, these
services were popularized and their definitions formalized by the United Nations 2005
Millennium Ecosystem Assessment (MEA), a four-year study involving more than 1,300
scientists worldwide.[1] This grouped ecosystem services into four broad categories:
provisioning, such as the production of food and water; regulating, such as the control of
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climate and disease; supporting, such as nutrient cycles and crop pollination; and cultural,
such as spiritual and recreational benefits.”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services; bekeken op 21 dec 2012)
Ook op de Nederlandse versie van Wikipedia staat een goede definitie van het begrip
ecosysteemdiensten. Hier is gekozen voor de Engelse versie, omdat deze expliciet verwoord
dat ecosysteemdiensten bestaan uit ‘a multitude of resources (=natuurlijke hulpbronnen)
and processes’. Hiermee is de verbinding gelegd met wat hierboven uiteen is gezet. In de
laatste decennia van de vorige eeuw betrof de bezorgdheid vooral het verminderen van de
beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen (door uitputting en verontreiniging) en later
ook verstorende processen zoals het broeikaseffect. Het begrip ecosysteemdiensten laat
zowel het belang zien van deze ‘resources’ , als het enorme belang van natuurlijke
processen, ook als deze zich afspelen buiten het directe blikveld van de mens, en het belang
van de culturele, educatieve, recreatieve en spirituele betekenis van ecosystemen.
Het identificeren en verwoorden van ecosysteemdiensten is goed, het ermee rekening
houden in de besluitvorming is daarmee nog niet bewerkstelligd. Handelingen van
overheden en bedrijven hebben altijd effecten op ecosystemen en daarmee op
ecosysteemdiensten. Het bedoelde positieve effect van de handeling zou weleens teniet
kunnen worden gedaan door een onbedoeld negatief effect op de ecosysteemdiensten. Het
omgekeerde kan ook: men besluit af te zien van een maatregel (of men komt niet eens op
het idee van een maatregel), omdat men geen idee heeft van mogelijke positieve effecten
op ecosystemen en ecosysteemdiensten. In de afweging tussen alternatieve maatregelen
spelen kosten en baten een belangrijke rol. De kosten van maatregelen of handelingen zijn
doorgaans goed te berekenen. Voor de baten ligt het al lastiger. De uiteindelijke effecten
van maatregelen en handelingen zijn nogal eens anders dan de vooraf bedoelde en
voorziene effecten; soms hebben beslissers niet eens besef van effecten op
ecosysteemdiensten. Daardoor blijven zowel de negatieve als ook de positieve effecten
onderbelicht. Het een kan leiden tot onvoorziene financiële lasten, het ander tot misgelopen
financiële baten. Om beslissers meer inzicht te geven in de effecten van beslissingen op
ecosysteemdiensten, en in de mogelijke financiële gevolgen van deze effecten is een
methode ontwikkeld TEEB: The Economy of Ecology and Biodiversity.
Over TEEB is heel veel materiaal te vinden op internet, bijvoorbeeld via de website van TEEB:
www.teebweb.org. En ook via een website van Yale University:
http://environment.yale.edu/teeb/ (hier is een hele online collegereeks te vinden!) En in het
Nederlands is veel te vinden via www.degroenestad.nl , waaronder de brochure “Groen
loont met TEEB stad, gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur
en water”, Deventer, 2012.
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DE INTRINSIEKE WAARDE

De mens erkent dat de natuur ook een intrinsieke waarde heeft, een waarde die niet is
afgeleid van de economische, sociale of culturele waarde. Wellicht hangt het erkennen van
deze intrinsieke waarde samen met de definitie van de natuur: “dat wat de mens om zich
heen ziet als niet door hem gewijzigd”. Het fascinerende van de natuur is dat zij haar eigen
gang gaat.
Toch, dat natuur haar eigen gang gaat betekent niet dat ongereptheid haar wezenskenmerk
is. In het artikel ‘Red met uw stadstuin de bedreigde natuur’, in het NRC Handelsblad van 8
augustus 2012, schrijft Harro de Jong: “De balans van plant- en diersoorten die als norm
dient ten opzichte waarvan de af- of toename van soorten wordt bekeken, is immers het
resultaat van eeuwenlang reppen: het kleinschalige getuinier van de ouderwetse landbouw
die ons cultuurlandschap heeft gemaakt.” (NRC 8 aug 2012, ook
www.buroharro.nl/artikel+nrc ). Zijn stelling is dat als natuurbeheer tuinieren is, dat
tuinieren dan natuurbeheer is (zie ook de uitzending van Vroege Vogels op 8 april 2012, te
beluisteren op http://vroegevogels.vara.nl/media/91496.) Hij houdt een pleidooi voor het
zelf kweken van rode-lijst soorten in tuinen, zodat de eigen tuin een ‘tuinreservaat’ wordt.
Dat natuur overal is, ook in de stad, is de stelling van Remco Daalder, stadsecoloog in
Amsterdam. Zie Kester Freriks: “De stad vergroent, dankzij de stadsbewoners zelf”, NRC 31
juli 2012. Dit artikel is verschenen naar aanleiding van het boek “Wandelgids Natuurlijk
Amsterdam”2 van Remco Daalder. Dit artikel is niet zozeer een pleidooi om de stad te
vergroenen, maar eerder de constatering dat dit in een stad als Amsterdam al volop gebeurt.
Ook in dit geval is de natuur niet ongerept, maar wel eigenzinnig. Er liggen overal
mogelijkheden, waaronder in de eigen tuin in de stad, om de natuur haar eigen gang te laten
gaan.

Functies van de publieke ruimte
De publieke ruimte is de ruimte die van ons allen is (VROM Raad, 2009). Het zijn
gemeenschappelijke ruimtes, waar ieder toegang toe heeft en die dus ook die gedeeld
worden met anderen.
“Public spaces are shared spaces. They exist outside the domestic sphere. We understand
public spaces as spaces where strangers congregate and where heterogeneous individuals

2

Natuurlijk Amsterdam. 16 wandelingen in en rond de stad. Tekeningen van Herwolt van Doornen. Uitgever Bas
Lubberhuizen, 143 blz., prijs euro 17,50. (deze gegevens zijn overgenomen uit het NRC artikel van Kester Freriks, 31/7/12)
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co-exist” (de Souza and Frith, 2012, p.52). Publieke ruimtes zijn belangrijk voor het
openbare leven: “…although the social and spatial compositions of cities differ considerably
across the world, there are a number of general trends that can be observed: that public
spaces play a significant role in the life of cities everywhere, and that for cities to work, there
is an undeniable need for public space” (A. Madanipour, 2010, p2). De functies van de
publieke ruimte is veranderd; de ontwikkeling en het gebruik van de publieke ruime
weerspiegelt de wijze waarop de samenleving als geheel is georganiseerd, gevormd door
een ongelijke verdeling van macht en van hulpbronnen, hetgeen spanningen en conflicten
met zich meebrengt als ook samenwerking en compromis. Publieke ruimtes moeten tot
stand komen op basis van de gelijkheid van allen, door toegankelijke plaatsen te zijn,
ontstaan en beheerd door processen waaraan iedereen kan deelnemen (“inclusive
processes”) (A. Madanipour, 2010, p. 2)
Deze omschrijvingen laten zien dat de publieke ruimte een veelheid van functies heeft,
waaronder sociale functies en productiefuncties. Ze laten ook zien dat de inrichting en het
gebruik het resultaat moeten zijn van “inclusive processes”, waaraan iedereen zou moeten
bijdragen en waarin niemand op voorhand wordt uitgesloten. Zo ontstaan publieke ruimtes
die toegankelijk zijn, zowel naar hun inrichting als naar hun gebruik. Hieronder zullen eerst
de sociale functies en de productiefuncties worden toegelicht.
SOCIALE FUNCTIES

De publieke ruimte is de ruimte die mensen gezamenlijk gebruiken, waar de functionele en
rituele activiteiten plaatsvinden die een gemeenschap vormen. Tegelijk biedt de publieke
ruimte ook plaats aan privé activiteiten, zoals het kopen en verkopen, onderhouden van het
groen, om te sporten of simpelweg om er te zijn. Naarmate het publieke leven zich
ontwikkeld en met de tijd en met de cultuur veranderd, ontstaat de behoefte aan een ander
soort publieke ruimte. We moeten leren hoe publieke ruimtes zijn te scheppen en te
onderhouden, die voldoen aan wat de mensen nodig hebben en die daardoor goed worden
gebruikt (Carr et al, 1992, p.xi). Als eisen aan een goede publieke ruimte stellen Carr et al dat
deze “responsive, democratic and meaningful” moeten zijn (idem, p.19). Responsive is dat
zij tegemoet komen aan de behoeften van de gebruikers. Basisbehoeften zijn comfort,
ontspanning, actieve en passieve betrokkenheid bij hetgeen er gebeurt, en “discovery of self,
others and nature, a ‘step into the larger world” (idem, 1992, p.20). Volgens dit citaat zou
men in de publieke ruimte zichzelf beter leren kennen door de omgang met anderen en met
de natuur. Ook zou de publieke ruimte ‘democratisch’ moeten zijn, dat wil zeggen
toegankelijk voor allerlei gebruikersgroepen. “In public spaces, people can learn to live
together” (idem). Publieke ruimtes zijn betekenisvol als zij mensen in staat stellen de
verbinding te leggen tussen de plaats, het eigen leven en de wereld om hen heen. Een plaats
van betekenis biedt in feite een verbinding met een context, vaak een historische context.
Die context ontstaat als een plaats heel lang als publieke ruimte in gebruik is, zodat zich er
heel veel heeft afgespeeld. “A continuously used public space with its many memories can
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help anchor one's sense of personal continuity in a rapidly changing world. By the buildup of
overlapping memories of individual and shared experience, a place becomes sacred to the
community” (Carr et al, 1992, p.20).
De publieke ruimte moet mensen in staat stellen deel uit te maken, ergens bij te horen. Dat
kan op een passieve manier, via ontspanning of spel. Het kan ook op een actieve manier,
door bij dragen aan het werkelijk iets voortbrengen. Dat kan, omdat de publieke ruimte niet
alleen sociale functies heeft, maar ook productiefuncties.
PRODUCTIEFUNCTIES

De publieke ruimte is onderdeel van het stadslandschap. Een stadslandschap dat een
veelheid van functies vervult, en daardoor ook economisch rendabel is, heet een ‘productief
stadslandschap’ (Viljoen et al, 2008). Tot de functies van dit stadslandschap horen
versterking van de natuur, productie van voedsel, bieden van mogelijkheden voor recreatie,
allerlei vormen van kunst en cultuur, allerlei mogelijkheden voor zorg aan diverse kwetsbare
groepen, milieufuncties als waterberging, luchtzuivering, en temperatuurregulering,
educatieve functies. Voor een deel zijn dit functies die private goederen en diensten
opleveren (en die dus door particuliere ondernemers vervult kunnen worden), voor een deel
zijn het functies die collectieve goederen en diensten leveren (hetgeen een taak is van de
overheid). Tussen ‘collectief’ en ‘privé’ staat een veelheid van sociale groepen, van mensen
die zich op allerlei manieren hebben georganiseerd. Naarmate in de publieke ruimte meer,
en vooral ook meer verschillende soorten, functies moeten worden vervuld, ontstaan zowel
de noodzaak als ook de mogelijkheid voor allerlei vormen van organisatie die liggen tussen
‘privé’ en ‘collectief’. Dit houdt in dat de taken en de rollen van alle betrokkenen, lokale
overheden, ondernemers en bewoners, zullen gaan veranderen.

De publieke ruimte als plaats van verandering
Een van de uitgangspunten bij de
ontwikkeling van het model is dat de
publieke ruimte in verandering is onder
invloed van vier soorten processen:
bestuurlijk en juridische, economische,
sociale en natuurlijk processen. Zie fig.
4.
Deze processen beïnvloeden niet alleen
de publieke groene ruimte, maar ook
elkaar. Een goede publieke groene
ruimte, die in staat is om een veelheid
aan functies te vervullen, kan alleen
Figuur 4: vier soorten processen in de publieke groene ruimte
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ontstaan als de vier soorten processen samen een evenwichtig geheel vormen.
Veranderingen in een van de soorten processen zullen reacties oproepen in de andere
processen. Zo ontstaan nieuwe vormen van actie, nieuwe vraagstukken voor de lokale
overheid en nieuwe mogelijkheden voor organisatie en ondernemerschap.
Een van de voorbeelden van een nieuwe vorm van acties is guerrilla gardening. Hierbij
verandert een persoon of een groep iets in de publieke ruimte zonder daarvoor
toestemming te hebben gevraagd. (Zie bijvoorbeeld het werk van Richard Reynolds, in
boekvorm en op youtube). Zijn dergelijke acties wel legitiem? Of zou men het kunnen zien
als een vorm van verzet en van het heroveren van de publieke functie van een gebied? Wat
zijn de argumenten waarmee deze beweging zichzelf legitimeert? En welke invloed heeft
guerilla gardening op de andere processen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld op de
bestuurlijke en juridische processen? Een andere verandering is de opkomst van nieuwe
vormen van bestuur en beheer: van ‘government’ naar ‘governance’ (zie ondermeer
Stobbelaar, 2012, hoofdstuk 1). De rol van de (lokale) overheid wordt anders, wordt
ingewikkelder. Een ‘governance’ aanpak betekent een aanpak die per gebied verschillend is,
afhankelijk van de karakteristieken van het gebied, de aard van de vraagstukken en van de
stakeholders. Nieuwe vormen van organisatie bieden nieuwe kansen voor ondernemers,
maar zullen ook het karakter van 'het ondernemen' gaan veranderen. Bedrijfsmatige
processen zullen moeten gaan sporen met sociale processen, die een heel ander tempo
hebben. Een ondernemer wil altijd sneller dan zijn omgeving, in de nieuwe
samenwerkingsvormen kan dat niet. Een sociale organisatie is als het ware een omgekeerde
piramide, waarin iedereen beslist; een bedrijfsmatige organisatie kent een hiërarchie. Hoe
laat je dat op elkaar aansluiten? Welke lessen zijn te leren uit bijvoorbeeld Community
Supported Agriculture? Tegelijk bieden de nieuwe samenwerkingsvormen ook
mogelijkheden hybride vormen van ondernemerschap en vrijwilligerswerk. Als de huidige
economische crisis aanhoudt, dan wordt ook betaald werk voor steeds meer mensen een
kwestie van zelforganisatie.

Nieuwe functies en nieuwe vormen van organisatie
De veranderingen die hierboven kort zijn gepresenteerd kunnen worden toegelicht in een
reeks figuren. Hierbij gaat het om een (niet nader omschreven) publieke ruimte in een
stedelijke omgeving, bijvoorbeeld een park, waarbinnen een toenemend aantal functies
moet worden gerealiseerd.
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Aanvankelijk zijn de functies van het park beperkt tot bv een
fraai aanzien, natuurwaarden en cultuur. Het park biedt
ruimte voor recreatie en verpozing en mogelijk ook voor
evenementen. Daardoor kan het ook een functie vervullen in
het bevorderen van sociale binding. Deze functies vereisen
een goed ontwerp, een goede inrichting en een goed beheer.
In feite zijn dit collectieve goederen, omdat niemand van het
gebruik ervan kan worden uitgesloten. De productie (en
instandhouding) ervan is een overheidstaak. Dit is de situatie
zoals uitgebeeld in figuur 5. In deze figuur beperkt de rol
voor bewoners zich tot het ‘assisteren’ van de overheid bij
het beheer en tot het organiseren van sociale en culturele
activiteiten in de door de overheid ontworpen en ingerichte
ruimte (en uiteraard na toestemming van die overheid).
De combinatie van ‘publieke ruimte’ met ‘collectieve
goederen en diensten’ en met ‘beheer door de overheid’ is
niet langer vanzelfsprekend. Integendeel: de publieke ruimte
Figuur 5: De publieke groene ruimte
vervult alleen publieke functies
is niet de ruimte die vanzelfsprekend door de overheid wordt
beheerd. Evenmin is de publieke ruimte het exclusieve
domein van publieke functies en collectieve goederen. Een van de oorzaken is dat in het
stedelijk gebied de ontwikkeling van de groene ruimte medebepalend is voor de
ontwikkeling van de wijk. En de ontwikkeling van de wijk schept voorwaarden voor de
ontwikkeling van het groen. Groen en Rood zijn niet gescheiden maar verweven3. Kon ‘rood’
worden geassocieerd met ‘privé domein’ of met ‘markt’, en ‘groen’ met ‘overheid’, de
verwevenheid van rood en groen leidt ook tot een verwevenheid van privaat en publiek. Dit
wordt versterkt doordat de publieke ruimte steeds meer functies moet gaan vervullen, om
actief te kunnen bijdragen aan de stedelijke gebiedsontwikkeling. Voor een deel zijn dit ook
private functies waarin individueel leverbare (verkoopbare) goederen en diensten worden
voortgebracht.

3

De ‘waarden’ (van een plek) moeten gevonden worden in de betekenis van een plek. Dat is een eigentijdse betekenis. De

betekenis moet tevens een noodzaak inhouden, waardoor de plek als zodanig behouden blijft, en niet alleen ‘kost’ maar
ook ‘bijdraagt’. Een voorbeeld is een wadi, die nodig is voor waterzuivering en als zodanig ook iets bijdraagt aan een wijk.
De functiescheiding binnen de stad, waarbij het groen een hele specifieke functie krijgt toegewezen, moet worden
doorbroken. Een zinvolle betekenis van een gebied kan alleen worden gevonden in een mix van functies. (Gesprek met
Ward de Meulemeester, gemeente Almere, 5/1/2010)
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Zo ontstaat een situatie waarin, binnen het
ontwerp en de inrichting door de overheid,
vormen van privaat ondernemerschap worden
toegestaan. Dit kunnen bijvoorbeeld
stadlandbouwactiviteiten zijn, eventueel
gecombineerd met educatie en zorg, en
restauratieve voorzieningen. De private
voorzieningen zijn beperkt in verhouding tot de
collectieve voorzieningen. Waarschijnlijk zal ook
de exploitatie gescheiden zijn, waarbij de
collectieve voorzieningen worden gefinancierd
uit de algemene middelen (dus via de
gemeentebegroting) en waarbij de ondernemers
hun eigen verdienmodel hebben. Ook in deze
figuur is de rol van bewoners beperkt, zij het dat
de private functies wel mogelijkheden bieden
voor vrijwilligerswerk of voor tussenvormen
tussen betaald werk en onbetaald werk. Figuur 6 brengt deze situatie in beeld.
Figuur 6: Publieke functies met enkele private
functies

Tegenwoordig gaat een steeds kleiner deel van het overheidsbudget (w.o. het
gemeentebudget) naar de publieke groene ruimte. Inrichting en beheer worden steeds
kariger. Niet alleen in de publieke ruimte (als ruimte), ook in de bredere zin van het publieke
‘domein’ is een dergelijke trend zichtbaar. Basisvoorzieningen zoals zorg, gezondheidszorg,
onderwijs, worden voor zover zij (nog) door de overheid worden geleverd, steeds kariger en
steeds duurder. Wie meer wil dan het 'basispakket' zal dit zelf moeten betalen of in eigen
kring moeten organiseren. Tegelijk leidt marktwerking tot schaalvergroting en
oligopolievorming en daarmee tot machtsvorming en vermindering van keuzevrijheid. Waar
dat kan (bv op het gebied van voedsel, energie en zorg) ontstaat daartegen een beweging
van lokale, coöperatieve initiatieven. De kwaliteit van basisvoorwaarden als voedsel,
energie, zorg en natuur kan steeds meer gaan afhangen van deze lokale initiatieven. Wie zich
niet kunnen organiseren zullen een hoge prijs moeten betalen op de markt, of het moeten
doen met een karig pakket aan publieke diensten. Deze lokale initiatieven hebben eerder
een privaat karakter dan een collectief. Er worden immers vooral goederen en diensten
geproduceerd die in individueel leverbaar zijn. Deze lokale initiatieven, en vormen van
ondernemerschap die daaruit voortkomen, spelen zich niet alleen af op privé terrein, maar
juist ook in de publieke ruimte.
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Dit betekent aan de ene kant het ontstaan
van nieuwe vereisten, zoals organisatie,
activiteiten, bedienen van doelgroepen,
programmering en dergelijke. Aan de andere
kant zou het de productie van collectieve
goederen en diensten, alsmede de intrinsieke
waarde van de natuur, onder druk kunnen
zetten, wegens de concurrentie om de
schaarse ruimte. Ook zou de publieke ruimte
minder 'publiek' kunnen worden, omdat zij
steeds meer op specifieke ‘doelgroepen’
wordt ingericht, doelgroepen die beoogde
klanten zijn van de individueel leverbare
goederen en diensten. Deze situatie wordt
uitgebeeld in figuur 7 .
In deze figuur is nog steeds plaats voor de tot
nu toe bekende vormen van
burgerparticipatie, waarbij burgers onder
regie van de overheid meewerken aan het beheer. Aan de andere kant ontstaan
mogelijkheden (of zelfs de noodzaak) voor ondernemersinitiatieven, om te voorzien in een
steeds ruimer wordend scala aan private goederen en diensten. Daarnaast zal de opkomst
van lokale initiatieven leiden tot nieuwe organisatievormen. Deze zullen een gemengd
karakter (moeten) hebben, waarbij sociale vormen van organisatie (bv coöperatieve vormen)
samen gaan met meer op winst gerichte vormen. Nu al ontstaan allerlei coalities waarin
overheidsinstanties, bewonersorganisaties en ondernemers en maatschappelijke
organisaties samen gaan werken (Stobbelaar, 2012, H4). De vragen die hierbij horen zijn
verwoord door George Brugmans, directeur van de Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam, bij de start van de IABR in april 2012: “…burgers, maatschappelijke organisaties,
stadspolitici, kennisinstituten en bedrijven (gaan) elkaar (…) opzoeken. Dat soort nieuwe
coalities staat centraal in deze Biënnale. Nieuwe allianties die uitgaan van heel concrete
vragen: wat moet er op deze plek gebeuren? Hoe gaan we dat het beste aanpakken? Met
wie doen we dat? Wie heeft de kennis, wie kan het hoe financieren, hoe zorgen we dat alle
betrokkenen optimaal hun bijdrage kunnen leveren” ( geciteerd in Van Wetering, 2012)
Figuur 7: de publieke groene ruimte met een veelheid
aan nieuwe functies
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Deze vorming van coalities en allianties kan
leiden tot nieuwe, en nu nog onbekende,
organisatiestelsels. Vanwege het nog
onbekende karakter van dergelijke
toekomstige organisatiestelsels is het niet
goed mogelijk deze aan te duiden met een
thans bekende term. Daarom past de
algemene term ‘vehikel’ vooralsnog hier
goed bij4. Een dergelijk ‘vehikel’ zal zowel
de collectieve functies als de private
functies van de publieke ruimte gaan
vervullen. Idealiter leidt dit tot een goed
evenwicht tussen private en collectieve
belangen, en ook tot een goed evenwicht
tussen de belangen van de mens en die van
de natuur. Dit wordt uitgebeeld in figuur 8.
De identiteit, de structuur en de interne
werking van het ‘vehikel’ zijn sterk
Figuur 8: het 'vehikel' als nieuwe organisatievorm van
verbonden aan de identiteit en aan de
overheid, burgers, ondernemers en maatschappelijke
instellingen
fysieke en sociale kenmerken van het
betreffende gebied. Het is haast letterlijk
grondgebonden. De ontwikkeling van het ‘vehikel’ als organisatievorm gaat samen met de
ontwikkeling van het gebied. Dit vraagt om een ‘case by case’ benadering, omdat iedere
‘case’ een geval op zichzelf is. Het vraagt ook om een benadering vanuit een bepaalde wijze
van denken, bijvoorbeeld vanuit de systeembenadering. Hoe verschillend de cases ook zijn,
er moeten altijd enkele gemeenschappelijke kenmerken zijn te vinden, waardoor kennis van

4

Wat vernieuwend zou zijn (…) is het creëren van een ‘vehikel’ voor gebiedsontwikkeling van overheid, private
sector en onderwijs, waarin ook burgers een plaats krijgen. Het gaat erom dat deze partijen een commitment
aangaan voor een behoorlijk lange tijd (2-3 jaar), waarin een ‘businesscase’ wordt ontwikkeld. Onder een
businesscase wordt verstaan een echt praktijkvoorbeeld van, in dit geval, een nieuwe vorm van
gebiedsexploitatie. Een ‘vehikel’ is een of andere vorm van samenwerking, gekoppeld aan een of meer
exploitatiemodellen. Het gaat om nieuwe relaties, nieuwe samenwerkingsvormen op en in een concreet
(geografisch) gebied en om het ontwikkelen van nieuwe vormen van exploitatie. (…) nodig is dan wel de
binding van samenwerkingsmodel en exploitatiemodel aan een concreet gebied. (Bron: gesprek met Cees
Anton de Vries, senior consultant bij de RNR-Group, op 7 januari 2010)
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de ene case kan helpen om problemen in een andere case op te lossen. Vooralsnog echter
bevindt de maatschappij zich nog aan het begin van een overgangsfase, en is het zoeken
naar bredere en diepere vormen van bewonersorganisatie, in combinatie met het op een
goede manier samenwerken met andere partijen. Hierbij gaat het bv om coalitievorming,
omgaan met verwachtingen, conflicthantering en integraal ontwerpen (Stobbelaar, 2012).
De vraag waarom het nodig is dat individuen zich organiseren en (kleinschalige) initiatieven
nemen in de publieke ruimte kan al wel worden beantwoord. Dergelijke initiatieven dragen
bij aan het zoeken naar een noodzakelijke evenwicht tussen de vier soorten processen,
tegen het kariger wordende pakket aan collectieve goederen en diensten en tegen de
schaalvergroting en oligopolie vorming op de vrije markt.
Ten aanzien van de publieke ruimte leidt dit tot vier vragen:
1)
2)

3)
4)

Wat zijn hiervoor de passende vormen van organisatie en exploitatie en hoe
kunnen deze met elkaar worden verbonden?
Hoe kan de kwaliteit van de publieke ruimte worden gewaarborgd, alsmede haar
‘publieke karakter’? Dit betreft de kwaliteit in brede zin, inclusief ontwerp,
inrichting, beheer, programmering, activiteiten, doelgroepen, toegankelijkheid en
andere aspecten.
Hoe kan de continuïteit van initiatieven en van nieuwe vormen van organisatie
worden gewaarborgd?
Hoe kunnen kleine organisatievormen groeien, of zich verenigen in een groter
verband, zonder zich te vervreemden van hun eigen aard, karakter en
deelnemers?

De eerste van deze vier vragen komt aan de orde in het volgende hoofdstuk. Dat gaat over
het verbinden van het ‘zakelijke’ aan het ‘sociale’, door middel van ‘organisatie’. Dit gebeurt
door het zakelijke, het sociale en de organisatie te zien als elementen van een systeem. In
hoofdstuk 2 zal de structuur van dit systeem worden opgebouwd, van elementen en hun
onderlinge relaties. Zo ontstaat een ‘statisch model’.
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Hoofdstuk 2

Model en systeem

In dit hoofdstuk wordt een model opgebouwd. Een model is een vereenvoudigde weergave
van de werkelijkheid. Het maken van een model is nuttig in alle situaties waarin de
werkelijkheid erg complex is, waarin het onmogelijk is om door de bomen het bos te zien.
Het model vormt dan als het ware een algemene grondvorm van het complexe verschijnsel.
Een model kan vele gedaantes hebben. Voorbeelden hiervan zijn een schaalmodel (zoals bij
modelvliegtuigen of een maquette), een plattegrond of landkaart, een schema (zoals een
overzichtskaart van metrolijnen) en een stelsel van wiskundige vergelijkingen (zoals in een
economisch model). De overeenkomst tussen al deze vormen, is dat zij de werkelijkheid
laten zien als een ‘systeem’.

De kracht en beperking van modellen
Het is juist de vereenvoudiging van de werkelijkheid die het model nuttig maakt. Een goed
voorbeeld is de overzichtskaart van de metrolijnen van London. Voor metroreizigers geeft
deze kaart een overzichtelijk beeld, omdat de lijnen zo schematisch mogelijk zijn
weergegeven, met weglating van alle andere gegevens. De metrokaart is daarentegen
nutteloos voor gebruik ‘boven de grond’. Iemand die zich te voet door Londen wil
verplaatsen moet een goede stadsplattegrond hebben.
De kracht van een model ligt in de kunst van het weglaten. Een model moet eigenlijk zo
weinig mogelijk laten zien. Tegelijk moet een model geschikt zijn om een bepaald vraagstuk
te kunnen begrijpen. De aard van het vraagstuk bepaalt dus wat het model wel moet laten
zien en wat uit het model moet worden weggelaten. Hierop doordenkend: een goed model
is dus altijd beperkt in zijn toepassingsgebied. Zie het voorbeeld van de overzichtskaart van
de metrolijnen. Verschillende vraagstukken vragen om verschillende modellen en je moet
zelf de keus kunnen maken. Modellen zijn niet meer dan gereedschappen in een
gereedschapskist.

Het model beschrijft de werkelijkheid als een ‘systeem’
Een ‘systeem’ is net als een fiets: het is een ‘geheel’ dat bestaat uit ‘delen’ met ‘onderlinge
relaties’. Een fiets bestaat uit onderdelen die met bouten en moeren aan elkaar bevestigd
zijn. Ieder onderdeel heeft een ‘functie’ voor ‘het geheel’. Een ‘functie’ wil zeggen dat het
onderdeel bijdraagt aan de goede werking van het geheel (ontleend aan In ’t Veld e.a., 2010,
p. 23). Het ‘geheel’ (de fiets dus) heeft op zijn beurt een functie in een ‘groter geheel’: het
hele ‘vervoerssysteem’ van diverse vervoermiddelen om bv. van en naar college te gaan.
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Een goed model (en zeker een goed organisatiemodel) zou het mogelijk moeten maken om
een drietal belangrijke kenmerken van ieder systeem te kunnen beschrijven en analyseren.
Deze kenmerken zijn:
1. het synergie-effect,
2. het lerend vermogen en
3. ‘inzoomen en uitzoomen’
Tussen de delen van het systeem bestaat een ‘synergie-effect’: het geheel is meer dan de
som der delen. De functies van de delen versterken elkaar. Binnen het ‘geheel’ komt het
‘deel’ goed tot zijn recht; het ‘deel’ draagt daardoor beter bij aan de functie van het ‘geheel’.
Dat is ook een kwestie van afstemming: van delen op elkaar en van het ‘geheel’ aan de eisen
van de omgeving.
Een systeem waarbinnen zich processen afspelen noemen we dynamische systemen (In ’t
Veld e.a., 2010, p.20) . Een proces is een reeks activiteiten die een verandering
teweegbrengen. Dit wordt opgevat als een verandering van datgene wat het systeem
ingaat. Deze ‘input’ verandert in ‘output’. Bij het bakken van een cake gaat op een gegeven
moment het beslag in de hete oven en na een tijdje komt de cake eruit. Het beslag is dan
‘getransformeerd’ tot cake. Hierbij is de oven niet veranderd, die is hetzelfde gebleven. Het
‘gedrag’ van de oven is herhaalbaar, elke keer als we een cake bakken zal de oven zich op
eenzelfde manier ‘gedragen’. De oven is daarom een ‘steady state’ systeem (In ’t Veld,e.a.,
2010, p. 22). Echter: er zijn systemen door de werking van hun eigen processen zelf ook
veranderen. Er wordt dan niet alleen ‘input’ getransformeerd tot ‘output’, maar ook het
systeem zelf is voortdurend in beweging en in ontwikkeling, er ontstaat ‘lerend vermogen’.
Dit lerend vermogen ontstaat door de onderlinge wisselwerking van de delen, en door
wisselwerking met de omgeving. Dit kan een gestructureerde vorm van wisselwerking zijn,
zoals feedback, met als doel het beter laten verlopen van processen. Het kunnen ook allerlei
losse en toevallige vormen van wisselwerking zijn. In elk geval: er ontstaat iets dat men het
beste kan omschrijven met ‘al doende leert men’. De vraag hierbij is wat het is dat wordt
geleerd. De uitkomst van dit lerend vermogen is namelijk deels voorspelbaar (en deels ook
te sturen), en deels onverwacht en onbedoeld. Juist een ‘natuurlijke ontwikkeling’ is een mix
van het geplande en het ongeplande, van het verwachte en het onverwachte. Men zal dus
ook ongeplande en onverwachte dingen leren.
Dan het ‘inzoomen en uitzoomen’ (In ’t Veld e.a., 2010, pp 42 en 43): ieder onderdeel van
een systeem is zelf ook weer een systeem, en ieder systeem is zelf deel van een nog groter
systeem. De tuin is een systeem; onderdeel van de tuin is de vijver (een systeem op zich), in
de vijver groeit een waterplant (ook een systeem). Een systeem floreert beter als het een
goede functie vervult voor het grotere geheel, de omgeving zal dan ook een goede omgeving
zijn voor het systeem. Dit geldt dus ook voor een ‘natuurlijk systeem’ in een ‘stedelijke’
omgeving. Inzoomen houdt in dat men zich richt op een deelsysteem en daarbinnen de
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elementen onderzoekt. Uitzoomen is het omgekeerde: men bekijkt juist het grotere geheel
en de samenhang tussen de deelsystemen.
Tenslotte: een model is, naast ‘instrument’ voor het beschrijven, analyseren en verbeteren,
vooral ook een communicatiemiddel. Een model moet daarom inzichtelijk zijn, en redelijk
snel te begrijpen. Aan de hand van het model moeten mensen aan elkaar dingen duidelijk
kunnen maken over ‘de werkelijkheid’, ook al is deze werkelijkheid zelf vreselijk ingewikkeld.
Het model is dan als het ware de ‘bril’ waardoorheen we de werkelijkheid gaan waarnemen,
of het ‘mentale kader’ van waaruit we denken. In dit geval (d.w.z. in het model dat hierna zal
worden ontwikkeld) is die bril en is dat kader de ‘systeembenadering’.

De herkomst van de elementen van het systeem
Initiatieven in de publieke groene ruimte zijn er in soorten en maten. Het model, als
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, probeert hiervan een soort ‘algemene
verschijningsvorm’ te maken. Deze algemene verschijningsvorm kan vervolgens worden
‘herkend’ in allerlei verschillende initiatieven zoals die in de werkelijkheid bestaan. Het
model dat in dit hoofdstuk zal worden opgebouwd, laat ieder initiatief in de publieke groene
ruimte zien in de vorm van een ‘systeem’. Dit systeem bestaat uit elementen met onderlinge
relaties. Bij de bouw van de structuur van het model moeten vragen worden beantwoord
zoals: welke elementen komen in aanmerking? Welke elementen moeten worden
opgenomen in het model? Hoeveel elementen zijn nodig om het model zowel een ‘weergave
van de werkelijkheid’ te laten zijn als een ‘vereenvoudiging’?
Wellicht dat de beeldspraak van het legpuzzel een en ander kan verduidelijken. Het
samenstellen van het model is als het maken van een legpuzzel. Alleen komen de
puzzelstukjes uit verschillende dozen. Binnen de publieke ruimte doen zich immers
verschillende processen voor: sociale, bestuurlijk-juridische, economische en natuurlijke
processen. Bij de bouw van de structuur van het model is vooral gezocht naar de verbinding
van het sociale met het commerciële. Toegepast op de beeldspraak van de puzzel: sommige
stukjes komen uit de ‘doos’ van de sociale wetenschappen, andere uit de ‘doos’ van
Management & Organisatie, weer andere uit de ‘doos’ van de algemene economie (macroen micro-economie) of uit die van de bedrijfseconomie.
Deze puzzelstukjes moeten begrippen zijn die voor de betreffende discipline tot de basis
behoren. Voor de macro-economie zijn dat bijvoorbeeld de begrippen schaarste, kiezen,
welvaart, nut, offers, groei en verdeling. Tot de ‘kern’ van Management en organisatie
horen onder meer visie, doelen, organisatiestructuur, managementtaken,
kwaliteitsmanagement, budgettering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en
transparantie. En ook begrippen uit de Administratieve Organisatie, zoals waardebepaling,
functiescheiding, verslaglegging en verantwoording. Uit de Bedrijfseconomie komen
begrippen als kosten en opbrengsten, ontvangsten en uitgaven, winst en cash flow. Al deze
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puzzelstukjes zouden stuk voor stuk relevant kunnen zijn voor het in elkaar te zetten model.
Het zijn al met al wel heel veel stukjes. Er zal gekozen moeten worden.
Hoeveel stukjes zijn nodig? Deels hangt het antwoord op deze vraag af van de structuur. De
structuur van een systeem is de manier waarop de elementen zijn geordend, ofwel hoe de
elementen aan elkaar zijn gekoppeld. Om in de beeldspraak van de puzzel te blijven: de
structuur is het ‘plaatje’ dat in het model kan worden herkend. De structuur van het model is
niet meer dan een ‘statisch systeem’, ofwel een systeem waarbinnen zich geen processen
afspelen. Een goede structuur wil dan ook niet meer zeggen dan dat is uitgezocht welke
elementen noodzakelijk zijn, hoe deze elementen aan elkaar gekoppeld zijn en aan welke
eisen elk van deze elementen moet voldoen (in relatie tot de andere elementen). Deze
structuur van het model moet alle vier soorten processen mogelijk maken die horen bij de
publieke groene ruimte. Dit is hetgeen wordt nagegaan in het volgende hoofdstuk.
Nu eerst verder met de bouw van de structuur, dus terug naar de puzzelstukjes en naar de
vraag hoeveel stukjes (elementen) nodig zijn. Hoe meer elementen in een systeem worden
opgenomen, hoe meer onderlinge relaties mogelijk zijn. Dat gaat exponentieel. Een model
met veel elementen kan al snel te ingewikkeld worden, voor wat betreft het aantal mogelijke
relaties tussen de elementen. Het is dan niet meer geschikt als ‘vereenvoudigde weergave’
van de werkelijkheid, en het is ook niet meer geschikt als communicatiemiddel. Een model
moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Maar dat is hooguit een half antwoord op de vraag:
hoeveel elementen heeft het model nodig? Een ander antwoord ligt in de functie van het
systeem. Alle elementen moeten noodzakelijk zijn voor de functie van het systeem als
geheel. Het mag niet zo zijn dat een element zomaar kan worden weggelaten of
weggehaald, zonder de functie van het systeem als geheel ernstig te ondermijnen. Verder is
het een kwestie van het kiezen van het juiste aggregatieniveau, ofwel van de juiste instelling
tussen ‘inzoomen’ en ‘uitzoomen’. Ieder element is op zichzelf ook weer een systeem. Als
‘element’ kun je dus ook een cluster van begrippen nemen. Het model zoals dat uiteindelijk
tot stand is gekomen, bestaat uit 15 elementen. Dit lijkt veel, toch is de structuur redelijk
overzichtelijk gebleven. Dit aantal van 15, de keuze van de elementen, het aggregatieniveau
en hun onderlinge relaties: het is echt een puzzel, een kwestie van uitproberen, van ‘trial
and error’. Het is daarom mogelijk om hier naar eigen inzicht variaties, mogelijk ook
verbeteringen, in aan te brengen.
De (door de auteur) gekozen 15 elementen zijn: Verwachtingen, Waarden, Betrokkenheid,
Coördinatie, Offers, Producten, Veerkracht, Nut, Middelen, Fonds, Transparantie,
Communicatie, Visie en Missie, Reputatie, Beslissingen.
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De omschrijving van de 15 elementen
Hieronder worden de 15 elementen omschreven. Uit deze omschrijving blijkt ook hun
‘functie’ voor het systeem.
Systeem, model en omgeving
Met ‘het model’ wordt bedoeld de vereenvoudigde weergave van initiatieven in de groene
publieke ruimte. Het model laat de werkelijkheid zien als een systeem. Onder de structuur
van ‘het systeem’ verstaan we de 15 elementen in hun onderlinge samenhang. De
‘omgeving’ is het grotere geheel waarbinnen ‘het systeem’ een functie heeft.
Betrokkenheid
Betrokkenheid bestaat uit motivatie en uit ‘een plek hebben, nuttig zijn’. Betrokkenheid is
wederzijds. Mensen voelen zich gemotiveerd om (te blijven) meedoen aan ‘het systeem’.
Deze motivatie ontlenen zij aan waarden, aan verwachtingen omtrent het nut van het
geheel en de zinvolheid van de eigen bijdragen en aan een goede organisatie. En de andere
kant op: het ‘systeem’ zorgt ervoor dat mensen die willen meedoen een ‘plek’ krijgen waar
zij er daadwerkelijk toe kunnen doen. Het ‘systeem’ zorgt ook voor feedback en waardering.
Niets motiveert zo goed als het idee dat men werkelijk bijdraagt en gewaardeerd wordt.
Coördinatie
Coördinatie is de onderlinge afstemming en aansturing. Het omvat de planning, de inzet van
middelen, afstemming van activiteiten en het realiseren van resultaten. Het omvat ook
feedback en waardering en het bevorderen van betrokkenheid. Eigenlijk komt coördinatie
neer op het organiseren van kringlopen, wederkerigheid en evenwicht.
Offers
Offers omvatten datgene wat verloren gaat in het verbruik voor een bepaald doel en dat
daardoor niet meer voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Het begrip ‘offer’ hangt
samen met ‘schaarste’: iets is schaars als de aanwending ervan voor het ene doel betekent
dat men de aanwendingen voor andere doelen moet opofferen. Schaarste betekent dat men
moet kiezen5. Welke keus men maakt hangt af van het ‘nut’. In het model is het begrip

5

Fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, zijn niet schaars omdat er weinig van is. Fossiele
brandstoffen zijn schaars omdat het verbruik ervan in het heden, door de huidige generatie, ten koste gaat van
het gebruik ervan in de toekomst, door toekomstige generaties. Deze vorm van schaarste is niet alleen een
economisch vraagstuk, maar stelt ook de ethische vraag naar de eerlijke verdeling van deze schaarse middelen
tussen generaties.
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‘offers’ opgenomen, en niet het begrip ‘kosten’. Kosten zijn offers waarvan de waarde in
geld is uitgedrukt. Het is niet mogelijk om alle offers in geld uit te drukken, soms is dat ook
helemaal niet gewenst. Offers is dus een veel breder begrip dan kosten. Een andere reden
om voor het begrip ‘offers’ te kiezen is dat offers, eerder dan kosten, geassocieerd kunnen
worden met altruïsme (belangenloosheid). Naast economische rationaliteit is ook altruïsme
een belangrijke menselijke drijfveer.
Producten
Een product is datgene wat, dank zij de offers, tot stand is gebracht. Een product is
overdraagbaar. Een product wordt overgedragen als en omdat het waarde heeft, zowel voor
de aanbieder als voor de ontvanger. Deze waarde hangt samen met de waarde van hetgeen
is opgeofferd om het product te maken (gezien vanuit de aanbieder) dan wel met de waarde
van hetgeen men moet opofferen om het product te verwerven (gezien vanuit de
ontvanger). Vaak, maar niet altijd, is het mogelijk de waarde van het product in geld uit te
drukken. Aan de aanbodkant gaat het dan om de ‘kostprijs’ van het product. Deze is
gebaseerd op de noodzakelijk kosten, d.w.z. op de offers die geen verspilling zijn en waarvan
de waarde in geld kan worden weergegeven. Aan de vraagkant gaat het om de prijs die de
ontvanger bereid is om voor het product te betalen. Deze waarde blijkt soms pas op het
moment van de transactie. Producten kunnen ook worden geruild of weggegeven. Iedere
vorm van overdracht brengt zijn eigen sociale relaties en verplichtingen met zich mee.
Veerkracht
Veerkracht is de mate waarin een ‘systeem’ bestand is tegen schokken of verstoringen
vanuit de omgeving. Veerkracht is een combinatie van kracht en flexibiliteit. Een systeem is
sterk als de afzonderlijke elementen sterk zijn en als er een synergie-effect is. Daarnaast
moet een systeem flexibel zijn om te kunnen ‘meeveren’ met veranderingen in de omgeving.
Nut
Nut is de subjectieve waardering van de alternatieven waar iemand uit kan kiezen. Vanwege
dit subjectieve karakter (‘nut voor-de-een’ niet te vergelijken is met ‘nut-voor-de ander’) is
nut niet meetbaar. In het model is nut de subjectieve waardering van de producten en van
de ‘veerkracht’ door diegenen die de zeggenschap hebben over de middelen. Of om het
anders te zeggen: de subjectieve waardering van de mate waarin ‘het systeem’ erin slaagt
om een goede functie te vervullen voor ‘de omgeving’. Diegenen die de waardering maken
staan ‘buiten het systeem’, zij maken deel uit van de ‘omgeving’. Uiteindelijk maken zij ook
de afweging over de inzet van (schaarse) middelen: zullen deze middelen voor dit systeem
worden ingezet of voor een ander systeem?
Middelen
Middelen omvatten alles wat nodig is om het ‘systeem’ aan de gang te houden. Middelen
kunnen financiële middelen zijn, goederen zoals gereedschappen of meubilair of diensten
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zoals cursussen en trainingen of het ter beschikking stellen van ruimte. Middelen zijn
schaars: inzet van middelen in de ene richting betekent dat ze niet meer beschikbaar zijn
voor inzet in een andere richting.
Fonds
Het Fonds is het beheer van de middelen. Dit houdt in het zodanig in ontvangst nemen,
bewaren en uitgeven ervan dat er geen middelen verloren gaan of verkeerd worden
besteed. De goedkeuring van het beheer ligt buiten het Fonds; beheer en controle zijn
functies die door verschillende ‘actoren’ moeten worden vervuld. (Actoren zijn handelende
personen of instanties)
Transparantie
Transparantie betekent helderheid of doorzichtigheid. Het moet volstrekt helder zijn hoe het
beheer van de middelen is verlopen: welke middelen zijn ontvangen, waar zijn de middelen
aan besteed en waar zijn de middelen die wel zijn ontvangen maar nog niet zijn uitgegeven?
Verwachtingen
Verwachtingen zijn subjectief. Het zijn voorstellingen van ieder van de betrokken actoren
omtrent de betekenis van het systeem voor de omgeving (waarden en nut). Concreet gaat
het om het begrijpen van de waarden en motieven van de anderen, om een goed geregelde
beslisbevoegdheid, om heldere plannen en om geloofwaardigheid (Stobbelaar, 2012, p 68).
Visie en Missie
De termen ‘visie’ en ‘missie’ worden doorgaans in samenhang gebruikt. De visie “geeft
richting, uitdaging, identiteit, binding en communicatie: ‘mensen, dit zijn wij, hier staan we
voor’. Het mag speels zijn, inspirerend, prikkelend, I have a dream” (Wissema,2001,p 206).
De missie is wat uitgebreider.
Het begint met een droom, een ideaal. Aanvankelijk is de visie, als droom en ideaal,
voldoende ‘drijfveer’. Pas later, naarmate het initiatief groter wordt, ontstaat er behoefte
aan een soort van beginselverklaring. Dit leidt tot een missieverklaring, die uit vier
elementen bestaat (naar Wissema, 2001, p. 207):
1. Waarom bestaan we, waarom zijn we ‘nuttig’ voor de omgeving?
2. Wat doen we, waarin zijn we goed, waarin ligt onze kracht? Hoe passen we in het
grotere plaatje? Wat is onze verhouding tot andere organisaties?
3. Waarden: hoe verhouden we ons tot de natuur en het natuurlijke, tot de mens en het
sociale en tot het zakelijke en het commerciële?
4. Hoe gedragen we ons ten aanzien van elkaar en ten aanzien van andere organisaties?
Hoe willen we dat anderen ons zien? Wat willen we uitstralen, in ons gedrag en in alle
vormen van communicatie?
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Waarden
Iedere betrokkene heeft eigen idealen. Als de verwachting bestaat dat het systeem aan deze
waarden zal beantwoorden, dan zal men bereid zijn zich aan het systeem te verbinden. De
waarden geeft voor ieder van de betrokkenen legitimiteit aan de offers, zij rechtvaardigen
de gekozen inzet van schaarse middelen.
Reputatie
Reputatie is de goede naam die een persoon of een organisatie in de loop der tijd heeft
verworven. Reputatie wordt verkregen door het waarmaken van positieve verwachtingen en
door het realiseren van hetgeen in de visie en missie is beloofd.
Beslissingen
Dit element bestaat uit een serie ‘go/no-go’ beslissingen, zowel van betrokkenen als van
buitenstaanders, en uit beslissingen die volgen op een ‘go’, zoals doelen en concrete
activiteiten om die te bereiken.
Communicatie
Communicatie is een kwaliteitsaspect van de andere elementen. Men kan zich bijvoorbeeld
niet goed voorstellen dat coördinatie mogelijk is zonder communicatie. Als afzonderlijk
element betreft het vooral de zakelijke, externe communicatie: over de visie & missie, de
bereikte resultaten en de wijze waarop deze zijn bereikt, en over de herkomst en besteding
van de middelen.

De gewenste structuur van het model
Hierboven is uiteengezet dat er verschillende ‘dozen’ zijn (de betreffende wetenschappelijke
disciplines), gevuld met ‘puzzelstukjes’ (termen die behoren tot de kern van de betreffende
discipline) en dat het een hele puzzel is om met zo weinig mogelijk stukjes een
functionerend model samen te stellen.
Bij het leggen van een puzzel is het voorbeeld, op de deksel van de doos, een belangrijk
hulpmiddel. Dat hulpmiddel hebben we in dit geval ook, zij het dat we een aantal
voorbeelden hebben. Wat zijn nu de ‘plaatjes’ die we in het uiteindelijke model moeten
kunnen terug zien?
1. In het model moeten drie ‘lijnen’ zijn te herkennen. Een ‘sociale’ lijn met daarin het
persoonlijke, het subjectieve en het sociale. Het gaat in deze lijn om verbeelding,
verwachtingen, motivatie, betrokkenheid, teleurstelling of enthousiasme, inzet,
verbondenheid. Een tweede lijn is de ‘zakelijke’ lijn van de zakelijke overeenkomsten,
waarin ook de ‘cijfers’ thuishoren, de administratie, de verantwoording, de
jaarrekeningen en dergelijke. Daartussenin bevindt zich de ‘organisatie’ lijn. Hierbij gaat
het om het omschrijven van de genomen beslissingen, het versterken van
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betrokkenheid, een goede organisatie met alles wat daarbij komt kijken, met ervoor
zorgen dat dingen voor elkaar komen. Leiding geven hoort hier ook bij, en samenwerken.
2. In de tweede plaats moet het model ‘rond’ zijn: het eind moet weer aansluiten op het
begin. Zo ontstaat de mogelijkheid om in het systeem een zogeheten ‘Plan – Do –CheckAct’ cirkel, bekend uit het kwaliteitsmanagement, op te nemen.
3. Het model moet deelsystemen laten zien. Een deelsysteem bestaat uit een beperkt
aantal elementen uit het gehele systeem.
4. Het model moet de mogelijkheid bieden om vanuit een ‘statisch systeem’ (de structuur)
te komen tot een of meer ‘dynamisch systemen’ (die de processen laten zien).
Met deze vier ‘plaatjes’ als voorbeeld en vooral ook door middel van uitproberen en
verbeteren is uiteindelijk figuur 9 tot stand gekomen:

Figuur 9: het model als statisch systeem

Een uitleg van de structuur van dit model:
De bovenste lijn, met verwachtingen, waarden, betrokkenheid, offers en veerkracht, is de
‘sociale lijn’. De elementen in deze lijn vertegenwoordigen het subjectieve, de gevoelens en
de idealen, datgene wat mensen voor elkaar willen betekenen. De onderste lijn is de lijn van
de zakelijke relaties en de zakelijke verplichtingen van leveren en betalen, van het
verantwoorden van de herkomst en besteding van geld en andere middelen. Beide lijnen
worden verbonden door de ‘organisatielijn’, van visie & missie, beslissingen, coördinatie,
producten en nut. Deze elementen hebben te maken met de onderlinge afstemming en met
de resultaatgerichtheid en met het daadwerkelijk iets ‘nuttigs’ tot stand brengen.
Het model heeft beperkingen. Het model is geen mechanisme, geen procesmodel en
evenmin een organogram. De lijnen die de elementen met elkaar verbinden stellen geen
‘stromen’ voor. Ze geven alleen aan of de relatie tussen de elementen rechtstreeks is of via
andere elementen loopt. Elementen die direct met elkaar zijn verbonden, zijn ook direct
afhankelijk van elkaar. Dat wil zeggen dat het ene element beter functioneert als de
elementen waarmee het rechtstreeks is verbonden aanwezig zijn (en ook goed
functioneren). Er is wel (enigszins) een ‘richting’ waarin het model kan worden gelezen: de
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sociale en de organisatielijn lopen van links naar rechts, terwijl de zakelijke lijn van rechts
naar links loopt. Zo ontstaat een (soort) kringloop, waarbij ‘vooraf’ (verwachtingen, visie,
plannen etc.) wordt verbonden met ‘achteraf’ (de realisatie en de middelen die dat
oplevert). Daarnaast sluit het einde van het model weer aan op het begin. Dit is zichtbaar
gemaakt in de bovenste en de onderste lijn. Hierdoor sluit het ‘nu’ aan op ‘het toekomstige
vervolg’. Door deze kringloop en deze cirkel lijkt het alsof er ‘beweging’ in het model zit.
Daarmee is het echter nog geen dynamisch model. Een dynamisch model kent processen, en
die zijn in bovenstaand model nog niet echt zichtbaar.
Gegeven deze beperkingen laat het model wel een en ander zien, ook door de opbouw in
deelsystemen. In de figuur hebben deelsystemen kenmerkende vormen zoals de ruit en de
zeshoek.
1. Een ruit verbindt een element uit de zakelijke lijn met het daarboven liggende
element uit de sociale lijn, via twee daar tussenin liggende elementen uit de
organisatielijn. Dat brengt tot uitdrukking dat ieder element uit de zakelijke lijn een
antwoord is op een vereiste uit de sociale lijn:
 Verwachtingen en reputatie (het waarmaken van de verwachtingen);
 de waarden en de externe communicatie waarin wordt aangetoond hoe deze
waarden worden gerealiseerd;
 betrokkenheid en transparantie over werkwijzen en herkomst en besteding van
middelen;
 offers en het fonds waaruit datgene kan worden aangevuld dat is opgeofferd;
 veerkracht en de middelen die dat oplevert.
2. Het model beschrijft een hybride organisatievorm van ondernemerschap en sociale
organisatie. De producten en het nut worden niet voortgebracht in de zakelijke lijn,
maar in de organisatielijn. Zij zijn altijd het resultaat van sociale samenhang en
samenwerking in combinatie met een zakelijke inzet van middelen.
3. De zeshoek verbindt ieder van de vijf elementen uit de organisatielijn met de zes
omringende elementen. Elementen die rechtstreeks met elkaar zijn verbonden zijn
min of meer elkaars voorwaarde. Dit betekent dat de elementen uit de
organisatielijn zowel afhangen van elementen uit de sociale lijn als van elementen
uit de zakelijke lijn. Deze sociale lijn is het meest lastig om de realiseren en tegelijk
de lijn die het systeem tot een geheel maakt en het nut ervan enorm doet
toenemen.
Een organogram is de visuele weergave van de structuur van een organisatie. Het model is
geen organogram. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is dat het model algemeen is, en
een organogram specifiek. De tweede reden is dat voor het ontwerpen van een
organisatiestructuur ook inzicht nodig is in de processen van de betreffende organisatie. De
structuur van een organisatie is namelijk gebaseerd op het verdelen van taken, het
groeperen van taken tot functies, het samenvoegen van functies in afdelingen en op de
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gewenste coördinatiemechanismen en gezagsverhoudingen. De processen komen in het
volgende hoofdstuk aan de orde. Wel is het mogelijk om een soort ‘doorkijkje’ te geven naar
een nieuwe vorm van organisatiestructuur, gebaseerd op het model.

Een hybride organisatiestructuur
De meeste organisaties met een productieproces (‘bedrijven’) hebben een piramidevormige
organisatiestructuur. De top van de piramide is de leiding van de organisatie. Deze
formuleert de visie en de missie en bepaalt het beleid van de organisatie als geheel. De
opbouw daaronder loopt breed uit, in afdelingen en in functies binnen afdelingen. Deze
opbouw maakt niet alleen de taakverdeling, maar ook de gezagsverhoudingen zichtbaar.
Deze gezagsverhouding wordt verder ondersteund door allerlei procedures, bijvoorbeeld om
te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. Het coördinatie mechanisme heeft als functie
om de richtlijnen van de ‘top’ zo effectief en efficiënt mogelijk te doen uitvoeren. Verder is
het gehele bedrijf is gevat in een juridisch kader, van leveringsvoorwaarden, producteisen,
arbeidsvoorwaarden, vergunningen en dergelijke. Personeelsleden zijn aan het bedrijf
gebonden middels een contract, dat rechten en plichten omschrijft.
Heel anders is de situatie in de ‘sociale lijn’. Hier staat de piramide als het ware op zijn kop.
Iedere betrokkene heeft een visie op het geheel, iedere betrokkene neemt eigen
beslissingen omtrent hetgeen moet gebeuren en de eigen bijdrage daarin. Er is geen
gezagsverhouding, geen hiërarchische structuur. Het is letterlijk ‘bottom up’. Betrokkenen
zijn op geen enkele formele wijze gebonden aan het geheel, er zijn geen contracten en geen
arbeidsvoorwaarden. Het juridisch kader is lang niet zo uitgebreid als bij een bedrijf. De visie
en missie moeten ook hier het bindend element zijn en de plaats is ook nu de punt van de
piramide, alleen is deze punt nu de onderkant en niet de bovenkant. Het coördinatie
mechanisme heeft voor een deel dezelfde functies van toewijzen van middelen, efficiency en
effectiviteit, en voor een deel nieuwe sociale functies als zorgdragen voor betrokkenheid,
feedback, erkenning en waardering. De manier van besluitvorming is veel ingewikkelder dan
bij een bedrijf. Genomen besluiten kunnen immers niet worden opgelegd, maar zullen
voortdurend moeten worden gedragen door alle betrokkenen, ook als deze betrokkenen
veranderen.
Bij een bedrijf is de scheiding tussen organisatie en omgeving groter dan bij een sociale
organisatie. Intern is een bedrijf gericht op eenheid en ook wel op een zeker ‘wij-zij’ gevoel.
Dat wordt bereikt door de bedrijfscultuur, door scholing en opleiding, door interne ‘sociale
controle’. Zo ontstaat teamgeest, alle neuzen dezelfde kant op, loyaliteit. De procedure om
bij het bedrijf te mogen werken is een formele sollicitatieprocedure, waarin de kandidaat
wordt getest op geschiktheid. Bij de organisatie van de sociale lijn ligt alles heel anders. Hier
gaat het juist om het koesteren van diversiteit, hier gaat het juist niet om het creëren van
een exclusieve groepsgeest met uitsluiting van anderen, hier gaat het om het zo laag
mogelijk maken van de drempels voor toetreding. De scheiding tussen de organisatie en de
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omgeving moet heel open zijn, de omgeving maakt deel uit van de organisatie. Zo bezien
lijkt het onmogelijk om een bedrijf te combineren met een sociale organisatie. Het beeld
ontstaat van twee piramides, die samen een zandloper vormen. Het model laat zien dat het
midden, de ‘organisatielijn’, bestaat uit visie en missie, uit de genomen beslissingen en de
coördinatie. Dat zijn de samenbindende elementen. Het geheel brengt producten en
‘veerkracht’ voort, de basis voor ‘nut’ en middelen. Zie figuur 10:

Figuur 10: een hybride organisatiestructuur

Het gegeven dat de visie en missie voortkomen uit de lokale gemeenschap en dat de lokale
gemeenschap de expert is als het gaat om de publieke ruimte, wordt al jaren uitgedragen
door het Project for the Public Spaces. Hun publicatie ‘How to turn a place around’ is door
het CROW vertaald in het Nederlands (CROW, 2008). Ook Melchers en van Zoest verwijzen
naar de 11 principes voor succesvolle openbare ruimtes. Melchers & van Zoest, 2006, pp
200-201). Zie bijlage 2 voor een verwijzing met toelichting naar de website van het Project
for the Public Spaces.
Terug naar het combineren van een bedrijf met een sociale organisatie. Er zijn niet alleen
verschillen voor wat betreft de structuur en de cultuur, er zijn ook verschillen voor wat
betreft de rol van het geld. Het beeld van een ijsberg kan dit verhelderen. Zoals bekend
bevindt een ijsberg zich voor het grootste deel onder water. Het deel dat boven water
uitsteekt drijft op het deel dat zich onder water bevindt. Zoiets is ook het geval met
‘middelen’: het grootste deel hiervan zijn ‘onzichtbare’, niet-monetaire middelen. Dit omvat
alle vormen van steun die beschikbaar komen, in materiele en niet-materiele vorm. Dankzij
deze niet-monetaire middelen is het mogelijk om ook geldelijke middelen te verwerven.
Deze vormen echter niet meer dan het topje van de ijsberg. Het monetaire deel van de
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middelen is altijd veel kleiner dan het niet-monetaire deel. Valt het niet-monetaire deel weg,
dan zinkt het monetaire deel. Zie figuur11. Deze figuur laat zien dat bij een combinatie van
een zakelijke met een sociale organisatie de
geldstroom altijd afhankelijk is van de (toestroom
van) niet-monetaire middelen. Het omgekeerde is
trouwens ook waar: een zekere geldstroom is
nodig om het geheel aan de gang te houden. Maar
het geld is altijd een middel en nooit een doel.
Deze figuur sluit aan bij een andere voorstelling
van een ijsberg, die van De Caluwe en Vermaak
(aangehaald in Stobbelaar, 2012, p. 51) met de
verhouding tussen de formele (de top) en de
Figuur 11: de verhouding tussen monetaire en nietmonetaire middelen voorgesteld als een ijsberg
informele organisatie (het deel onder de
waterspiegel). Relaties tussen mensen die meer
passen bij de informele organisatie (bijvoorbeeld vriendschappen of mensen die onderling
een dienst ruilen, of onderlinge carpoolafspraken) zullen eerder ‘buiten de geldstroom’
omgaan dan relaties die passen bij de formele organisatie (zoals een taakopdracht waarbij
een bepaald budget hoort).
Figuur 10 laat zien dat het systeem producten en ‘veerkracht’ voortbrengt, en dat het
daarvoor middelen terug ontvangt. Wat zijn nu de processen waardoor deze producten en
deze ‘veerkracht’ worden voortgebracht? Daarover gaat het volgende hoofdstuk, waarin een
dynamisch systeem wordt behandeld, met als vragen hoe de kwaliteit van de producten kan
worden gewaarborgd en hoe het systeem in stand kan blijven.
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Hoofdstuk 3

Kwaliteit en continuïteit

Tot nu toe is het model gepresenteerd als een ‘statisch’ model, zonder enige beweging. De
samenhang en onderlinge afhankelijkheid tussen de elementen suggereert daarentegen dat
er wel, op een of andere manier, een soort ‘lerend vermogen’ zit in het geheel. Dit lerend
vermogen zal nader worden bekeken in dit hoofdstuk. Een dynamisch systeem wordt
gekenmerkt door processen. In de publieke groene ruimte gaat het daarbij om vier soorten
processen:





Natuurlijke processen
Bestuurlijke processen
Sociale processen
Economische processen

Deze processen hangen op allerlei manieren met elkaar samen. Men kan de weergave van
deze samenhang vereenvoudigen, door de processen voor te stellen op verschillende
systeemniveaus. Hierbij is een systeem op een lager niveau een van de elementen binnen
een systeem op een hoger niveau. Omgekeerd is het systeem op het hogere niveau de
omgeving voor het systeem op het lagere niveau. In figuur 12 wordt dit uitgebeeld.
Nu kunnen economische processen zich
afspelen op verschillende systeemniveaus. Een
conjunctuurcyclus bijvoorbeeld is een proces op
een hoog systeemniveau, hoger dan het
systeemniveau van de bestuurlijke processen.
De economische processen binnen een kleine
onderneming daarentegen spelen zich af binnen
het systeem van de sociale processen. Om deze
processen te onderscheiden van macroeconomische verschijnselen, zijn ze aangeduid
met de term ‘commerciële processen’.
Figuur 12: processen op verschillende systeemniveaus

Bovenstaande figuur zal worden gebruikt om aan te geven aan welke kwaliteitseisen de
verschillende processen moeten voldoen. De publieke groene ruimte moet immers een
toenemend aantal functies vervullen en daarbij ook nog voldoende ‘publiek’ van karakter
blijven. Dat betekent dat verschillende soorten processen goed op elkaar moeten zijn
afgestemd. Maar: wat zijn processen eigenlijk? En wat betekent ‘kwaliteit’? Daarom eerst
een algemene uitleg over processen en het resultaat daarvan: producten.

37

Proces en product
Een ‘proces’ bestaat uit een verzameling samenhangende activiteiten6. Een proces zorgt
voor de omzetting van een ‘input’ in een ‘output’. Bij deze omzetting wordt gebruik gemaakt
van ‘middelen’. Het verschil tussen ‘input’ en ‘middelen’ is dat de input wordt omgezet in de
output. De input verdwijnt als het ware, en daarvoor in de plaats ontstaat de output. De
middelen worden niet omgezet; ze gaan dus ook geen onderdeel uitmaken van de output.
Middelen kunnen wel slijten, en daarmee (een deel van) hun waarde verliezen. Sommige
middelen, zoals tijd en energie, gaan geheel verloren in het proces. De ‘offers’ bestaan dus
uit de input en uit de deels of geheel verbruikte middelen. Omdat een proces bestaat uit
activiteiten is het handig om het uit te drukken door middel van een werkwoord.
De visuele weergave van een proces heet stroomschema, in het Engels flowchart. Het
schema ontleend zijn naam aan de productstroom. Datgene wat ‘stroomt’ is het product, in
de diverse stadia van wording. In het stroomschema worden de processtappen (de
activiteiten) weergegeven, en verder eventuele keuzemomenten en verwijzingen naar
relevante documenten zoals handleidingen of instructies. Soms is het stroomschema
uitgebreid met verwijzigen naar diegene die voor de betreffende processtap
verantwoordelijk7 is en wie erbij zijn betrokken. Zie voor een korte Nederlandstalige uitleg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomschema en voor een wat uitgebreidere Engelse versie
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart
Kenmerk van een proces is dat het altijd leidt tot een product. En omgekeerd is een product
altijd het resultaat van een proces8. Dit is dus een ruimere definitie van het product dan die

6

“A process is a set of activities that are interrelated or that interact with one another. Processes use
resources to transform inputs into outputs. Processes are interconnected
because the output from one process becomes the input for another process. In effect, processes are “glued”
together by means of such input output relationships.” http://www.praxiom.com/iso-definition.htm#Process/
dd 08/08/2012
7

Een taak is een activiteit waarvan de uitvoering is toegewezen aan een persoon. Het toewijzen van taken gaat
altijd samen met het toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij zijn
verantwoordelijkheden datgene wat men MOET doen en bevoegdheden datgene wat men MAG doen. De
verantwoordelijkheid die past bij een taak is de plicht om die activiteit naar behoren uit te voeren EN om
daarover te rapporteren. De bevoegdheid houdt in dat men kan beschikken over die middelen die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de taak.
8

“A product is the output of a process.” http://www.praxiom.com/iso-definition.htm#Process/ dd 08/08/2012
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in het vorige hoofdstuk is gegeven. Het element ‘product’ uit het model bestaat uit het
eindproduct, dat wordt overgedragen aan een externe klant of belanghebbende.

Processen en kwaliteit
Om goed te kunnen begrijpen wat ‘kwaliteit’ betekent, is het nodig om het systeemdenken
toe te passen op processen. Ieder proces is een systeem, met de afzonderlijke activiteiten als
elementen. Ieder proces is zelf ook weer een van de elementen in het hele systeem van alle
processen binnen een organisatie. Iedere organisatie is weer een element binnen het
systeem van een keten. De output van ieder element is hierbij input voor het volgende
element (zie voetnoot 14). Kwaliteit komt er op neer dat ieder element bijdraagt aan het
beter functioneren van het systeem als geheel. De kwaliteitseisen die het ontvangende
element stelt aan de input vormen de kwaliteitseisen waaraan het leverende element moet
voldoen. In zakelijke termen: het ontvangende element is de ‘klant’ van het leverende
element. Hierbij is geen principieel verschil tussen de interne klant (diegene die binnen de
eigen organisatie verantwoordelijk is voor de volgende processtap) of de externe klant (de
consument of de eindgebruiker of de organisatie die de volgende fase in de keten vormt).
Nu zijn er verschillende manieren om de kwaliteitseisen te omschrijven. Het kunnen
technische specificaties zijn (zoals bv een schoenmaat); het kunnen functionele eisen zijn
(deze betreffen het beoogde gebruik, bv nette schoenen of wandelschoenen); het kunnen
marketingeisen zijn die iets zeggen over design en doelgroep (degelijk, trendy, retro e.d.).
Alleen al binnen de context van een vraaggestuurd voortbrengingsproces zijn veel
verschillende definities mogelijk, zie hiervoor
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_(business)#Notable_definitions.
De verschillende definities zijn allemaal in de loop van de 20 e eeuw tot stand gekomen, de
een wat vroeger en de ander wat later. De verschillen zijn daarom ook te verklaren uit de
macro- economische context van het betreffende tijdvak. Aan het begin van de eeuw en
zeker in de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk op het
aanbod; in de latere decennia is de context vooral die van de consumentenmaatschappij en
de vraaggestuurde keten. De ‘business’ definities van kwaliteit zijn samen te brengen in
deze:
“Kwaliteit is het voldoen aan de met de klant overeengekomen verwachtingen, tegen een zo
laag mogelijke prijs”.
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Deze definitie sluit aan bij het model van kwaliteitsmanagement van het ISO, de
International Standards Organisation9. Dit model kenmerkt zich door twee kringlopen: een
interne kringloop van productspecificaties, via het productieproces naar gerealiseerde
producten waarvan de kwaliteit wordt gecheckt aan de hand van de specificaties. En een
externe kringloop, van het samen met de klant omschrijven van de verwachtingen/ eisen
(‘requirements’), het leveren van het product en het nagaan van de mate waarin de klant
tevreden is. Zie figuur 13:

Figuur 13: het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001

Bron: http://www.klanttevredenheid.be/imgfiles/1236292573iso%20grafiek.jpg

Wat verder opvalt in de omschrijvingen van kwaliteit is de link tussen kwaliteit en kosten.
Een organisatie die zich toelegt op het verbeteren van haar processen, zodat fouten worden
voorkomen en processen beter op elkaar worden afgestemd, zal in de loop van de tijd de
kwaliteit van de producten zien verbeteren en de kosten zien dalen. Ieder uitvoerend proces
moet daarom ook een leerproces zijn, waarin diegenen die het proces uitvoeren nagaan hoe
het proces kan worden verbeterd. In een omgeving met hevige concurrentie is ‘kwaliteit’
een noodzakelijk voorwaarde om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat Crosby stelt dat de
enige mogelijke maatstaf voor kwaliteit is: ‘Zero Defects’. En voor wat betreft de kosten van

9

Zie ook http://www.iso.org/iso/qmp_2012.pdf en voor een ingang naar heel, heel erg veel youtube video’s
over ISO, zie http://www.youtube.com/PlanetISO
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kwaliteit zegt hij ‘the price of quality is non-comformance’10. Hij bedoelt hiermee dat het
niet de zorg voor kwaliteit is die kosten met zich meebrengt, het is juist het maken van
fouten dat geld kost. Ofwel: ‘Quality is free’. Dit geldt trouwens ook voor het tegengaan van
energieverspilling, het voorkomen van afval en het voorkomen van ongevallen.
Voortdurende verbetering leidt, stap voor stap, tot minder fouten, een hogere kwaliteit, een
lager energieverbruik, minder afval en lagere kosten. Dit vereist wel een
managementbenadering van denken op langere termijn.
Naast de definities van kwaliteit die vooral voortkomen uit een vraaggestuurde en
klantgerichte benaderingen, zijn er nog meer kwaliteitseisen. Binnen de vrije beroepen, zoals
accountants, advocaten en artsen, gelden kwaliteitseisen vanuit de beroepsorganisaties. En
vanuit overwegingen van algemeen belang stelt ook de overheid kwaliteitseisen.
Voorbeelden zijn productveiligheid, milieueisen, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden.
Ook ‘het publiek’ kan eisen stellen. Mensen die op zich geen ‘klant’ zijn van een bedrijf, maar
wel op wat voor manier dan ook belang hebben bij hetgeen het bedrijf doet of voortbrengt,
noemen we ‘stakeholders’ (belanghebbenden). Deze stakeholders komen op voor hun eigen
belang (bv om overlast of vervuiling van de eigen omgeving tegen te gaan) of voor het
belang van anderen (bv om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen elders in de
wereld). Stakeholders kunnen ook opkomen voor het belang van dieren of voor de natuur.
De bovenstaande uiteenzetting over kwaliteit is te volgen door als uitgangspunt te nemen
dat ‘processen’, ‘product’ en ‘klant’ van elkaar gescheiden zijn (of analytisch van elkaar
onderscheiden kunnen worden): een reeks processen brengt een (eind)product voort, dat
wordt geleverd aan de klant, die daar in meerdere of mindere mate over tevreden is. Maar
hoe zit het met de kwaliteit als product, proces en klant niet van elkaar zijn te
onderscheiden, zoals bij sociale processen? Of als ‘de’ klant meteen ook ‘iedereen’ is, zoals
bij een collectief goed? Of als het ‘proces’ niet wordt uitgevoerd door een organisatorische
eenheid, of door een organisatorische eenheid die zich niet als zodanig kenbaar wil maken,
zoals bij guerilla gardening? Of niet eens door mensen, maar door de natuur? Hoe zit het
dan met ‘kwaliteit’? Wat houdt ‘zero defects’ dan nog in? Of ‘voortdurende verbetering’?

10

Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_B._Crosby
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Kwaliteit op verschillende systeemniveaus
Hieronder zijn in figuur 14 twee reeds gepresenteerde figuren samengebracht: figuur 12, de
processen op verschillende systeemniveaus, met figuur 3, de lijn van collectief en
individueel, met tussen deze uitersten de groep:
De rechterkant van deze figuur is het
individuele: de individueel leverbare
goederen en diensten, de afzonderlijke
mens in diens rol als klant, burger,
bewoner, bezoeker, gebruiker en de
afzonderlijke ondernemer die
goederen en diensten voortbrengt.
Deze kant van de figuur gaat ook over
individuele keuzes en beslissingen en
over individuele motivatie en
betrokkenheid. Dit is ook de kant van
commerciële processen, omdat de
producten immers individueel
leverbaar zijn, aan een klant die bereid
is om voor deze goederen en diensten
te betalen. Het omschrijving van
kwaliteit kan aansluiten bij de
gangbare kwaliteitsmanagementsystemen, waaronder ISO en HACCP11. Een andere
benadering is dat kwaliteit helemaal niet valt te ‘managen’ omdat het een puur individuele
afweging betreft, bv van de individueel ervaren zin en betekenis van een bepaald gebied, of
van de individuele beleving van de natuur.
Figuur 14: processen op de lijn collectief - individueel

Iets meer naar het midden gaat het om sociale processen en om de binding van individuen
tot groepen. Sociale processen kennen geen onderscheid tussen proces, product en klant.
Het sociale proces is immers ook datgene wat het oplevert. Kwaliteitseisen zijn niet
commercieel of economisch, maar sociaal. Met name gaat het om de eis dat de sociale
processen ‘inclusive’ moeten zijn: open voor iedereen. Het gaat om het gedrag van de groep,

11

Hazard Analysis Critical Control Points, een systeem om de voedselveiligheid te waarborgen. Verplicht voor
alle bedrijven waar activiteiten plaatsvinden met voedsel.
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ook als zich dit uit in het wegblijven uit de publieke ruimte of juist uit het teveel domineren
ervan. Het gaat ook om de wijze waarop de groep is georganiseerd en de mate van
exclusiviteit. Een groep is immers pas een groep als de leden zich op een of andere manier
weten te onderscheiden van de anderen. Op dit niveau zijn geldstromen eigenlijk helemaal
niet belangrijk; het gaat veel meer om de veelheid aan niet-monetaire vormen van
uitwisseling en ruil. Altruïsme is wel belangrijk. Geld wordt pas (weer) belangrijk als de groep
is georganiseerd tot een rechtspersoon, een economische entiteit.
Ergens tussen het niveau van de groep en dat van de bestuurlijke processen zijn de
kwaliteitseisen te plaatsen van het ‘Project for the Public Spaces’. Deze benadering is sterk
gericht op ‘the community’; tegelijk is ook wel besluitvorming door de (lokale) overheid
nodig om een en ander te verwezenlijken (zoals bv de herinrichting van een straat of plein).
De ‘kernkwaliteiten’ van succesvolle openbare ruimtes zijn toegankelijkheid, activiteiten,
comfort en gezelligheid (CROW, 2008, p. 19). Zie ook bijlage 2.
Nog wat verder naar links is het niveau van de bestuurlijke processen. Deze overstijgen de
groep. Het gaat om het gebruik van de publieke ruimte door alle groepen en alle individuen
en om de betekenis van de publieke ruimte voor de omringende bebouwde omgeving. Een
belangrijke kwaliteitseis ten aanzien van de publieke groene ruimte is dat de betreffende
organisatorische eenheid een visie heeft op de ontwikkeling van het hele gebied, bebouwd
en onbebouwd, en hoe ‘rode’ en ‘groene’ functies elkaar kunnen versterken. De combinatie
van sociale en bestuurlijke processen zou moeten leiden tot het bijeenbrengen van
uiteenlopende partijen, waaronder maatschappelijke organisaties en georganiseerde
groepen. Zo kan een ‘vehikel’ ontstaan (zie hoofdstuk 1). Op het niveau van bestuurlijke
processen is het geld wel weer belangrijk. Het belangrijkste sturingsmiddel van de overheid
(op verschillende niveaus) is immers het budget. Tegelijk moet de rol van geld ook weer niet
worden overdreven: het gaat ook om het faciliteren, het bijeenbrengen van partijen, het ter
beschikking stellen van ruimte (letterlijk) en tijd, en vooral om het mogelijk maken van het
multiplier-effect. Hierbij leidt een initiële investering tot een economische ontwikkeling die
veel groter is, en waarvan een deel ook weer in de overheidskas terugvloeit.
Het niveau van de bestuurlijke processen is net een trap met verschillende treden. Deze
processen doen zich immers op verschillende schaalniveaus voor: lokaal, regionaal, nationaal
en supra-nationaal. Door deze uiteenlopende schaalniveaus vormen de bestuurlijke
processen de schakel tussen verschijnselen op mondiale schaal en de uitwerking daarvan op
het concrete lokale niveau. In figuur 14 zullen de verschijnselen links van de bestuurlijke
processen voor de individuen en organisaties een ongrijpbaar of abstract karakter hebben,
iets waar men weinig aan kan doen. De ‘wereldeconomie’ en een verschijnsel als de
conjunctuurgolf is bijvoorbeeld concreet merkbaar, maar voor een individu ook heel
ongrijpbaar. Het individu kan alleen dan een verbinding maken tussen het eigen leven en de
eigen acties, en zich verweren tegen deze grote mondiale verschijnselen door zich te
organiseren met anderen in groepen en door middel van deze groepen het juiste
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bestuurlijke niveau aanspreken. De marktwerking via processen van vraag en aanbod mag
dan wel autonoom zijn, dat betekent niet dat een overheid op voldoende hoog schaalniveau
geen randvoorwaarden zou kunnen stellen (Rotmans, 2006, pp 32-33).
Het meest ‘collectieve’ schaalniveau is dat van de natuurlijke processen. Het gaat om de
‘common resource pool’ en om de eco-systeemdiensten. Natuurlijke processen verlopen in
een volmaakte kringloop waarin alles wat wordt voortgebracht ook weer wordt afgebroken
en opnieuw verwerkt, zodat niets verloren gaat. Ieder proces kost energie. Natuurlijke
processen zijn zo efficiënt dat ze genoeg hebben aan de energie van de zon. Zonne-energie is
de enige externe ‘input’ in een natuurlijk systeem. Daarom zijn de natuurlijke processen het
hoogste systeemniveau. Als dat niveau wordt aangetast, dan verliest de ‘omgeving’ van alle
systemen op lagere niveaus een deel van de kwaliteit, waardoor ook deze systemen op
lagere niveaus niet meer goed functioneren.
In figuur 15 zijn de verschillende systeemniveaus
uitgebeeld als een cascade. De processen op een
hoger systeemniveau vormen de mogelijkheden voor
de processen op een lager niveau. Omgekeerd moet
een proces op een lager niveau bijdragen aan de
goede werking van het proces op het hogere niveau.
Dit is verder uitgewerkt in tabel 1 op de volgende
bladzijde. Het uitgangspunt van deze tabel is de
‘boom’ van figuur 7. De publieke groene ruimte,
bijvoorbeeld een park, moet een veelheid aan functies
vervullen. Dit zijn deels private en deels collectieve
functies. In de tabel is dit toegepast op de
verschillende schaalniveaus van processen en van het
gebied. Hierbij hoort een van onder naar boven steeds toenemende mate van collectiviteit
en (dus) ook een steeds toenemende mate van taken door de overheid. Ergens in het
midden bevindt zich de organisatievorm van het ‘vehikel’. De producten en de
kwaliteitseisen zijn in de alinea hierboven reeds toegelicht. De kolom helemaal rechts geeft
de bijdrage aan van ieder niveau aan het naast hoger gelegen niveau. Deze bijdragen zijn
afgeleid aan het model van de structuur van het systeem uit het vorige hoofdstuk.
(‘Volhoudbaarheid’ is het welklinkende Vlaamse woord voor duurzaamheid12.)
Figuur 15: de verschillende systeemniveaus als
cascade

12

Bron: gesprek met Jeroen Niemans, Platform 31, 20 dec 2012
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Tabel 1: samenhang tussen schaalniveaus, producten en kwaliteitseisen

Ruimtelijk
schaalniveau

Organisatorische
eenheid

Schaalniveau van
proces

Producten

Kwaliteitseisen

Verbinding met het
hogere schaalniveau

Natuurlijke processen

Ecosysteemdiensten
collectieve goederen
juridische kaders
Ontwerp (fysiek,
exploitatie, sociaal)
collectieve goederen

‘volhoudbaarheid’
intrinsieke waarde

‘zero defects’
gesloten kringlopen

Blijvende
beschikbaarheid op
lange termijn;
functiebehoud
Samenhangend geheel
(zie model); synergie;
publieke karakter

Vergroten van
veerkracht van sociaal,
economisch en
natuurlijk systeem
Exploitatiemodel van
park met daarbinnen
verdienmodel van
ondernemers
Zakelijke lijn sluit aan op
sociale lijn dmv
organisatie
Vergroten van
betrokkenheid

Supra-nationale organen
Werelddeel, wereld
Regionale, nationale
organen
Stad, regio, land

Economische processen
Economische processen

Lokale overheid
Bestuurlijke processen
Park en omgeving (wijk)

Bestuurlijke processen
Sociale processen

Systematische aanpak
van organisatie en
exploitatie, visie

Bestuurlijke processen
Sociale processen

Programmering van
activiteiten

Regie, coördinatie

Sociale processen

Grote variatie aan
activiteiten voor diverse
doelgroepen

‘inclusive processes’
(processen moeten
brede deelname
uitlokken)

Sociale processen
Commerciële processen

Individueel leverbare
producten w.o. voedsel,
zorg, sport

Eisen vanuit overheid,
beroepsgroep e.d.
Verwachtingen van de
klant

‘vehikel’

Park
Organisatie met
rechtsvorm
Deel van het park
Sociale groep zonder
rechtsvorm
Deel van een deel van
een park

Individu, ondernemer

Publiekstrekkers,
aantrekken van
middelen, sociale
controle, Fonds

45

Hoofdstuk 4

Delen en Verbinden

De samenhang tussen schaalniveaus, producten en kwaliteitseisen geeft nog geen inzicht in
de manier waarop het systeem wordt opgebouwd. Nu is daarvoor eigenlijk maar 1 harde eis:
dat het ‘verdienmodel’ van de ondernemer(s) moet passen binnen het exploitatiemodel van
het gebied (in tabel 1 is dat gebied het park en omgeving). Een verdienmodel heeft te maken
met de geldstroom van en naar de onderneming en met het uiteindelijke verschil tussen
ontvangsten en uitgaven (de netto ‘cash flow’). Een ondernemer geeft geld uit, aan
investeringen en omdat kosten tot uitgaven leiden. Het verdienmodel geeft aan op welke
manier de ondernemer kan zorgen voor een inkomende geldstroom die de uitgaande
geldstroom overtreft. Het exploitatiemodel van het gebied is veel ruimer, daar gaat het over
het geheel van de offers en kosten en het geheel van de middelen om deze offers en kosten
te dekken. Hiertoe behoren ook allerlei soorten niet-monetaire middelen. Het
exploitatiemodel gaat over de hele ‘ijsberg’ (zie fig. 11); het monetaire deel is daar een
onderdeel van. Het exploitatiemodel geeft ook aan hoe het monetaire en het niet-monetaire
elkaar kunnen versterken. Pas als helder kan worden aangegeven welke commerciële
processen mogelijk zijn (en welke commerciële processen het niet-monetaire deel van de
exploitatie om zeep zouden helpen), kunnen ondernemers hun eigen businessplan en hun
eigen verdienmodel ontwikkelen. Vervolgens ontstaat ‘lerend vermogen’ in het systeem,
waardoor, als het goed is, het hele exploitatiemodel enorm wordt uitgebreid en er ook weer
kansen ontstaan voor nieuwe commerciële processen.
Een ‘systematische aanpak’ is natuurlijk altijd handig als men een systeem wil bouwen. Dat
betekent dat men gaat werken vanuit een visie (op het gebied en op wat het zou moeten
zijn) en vanuit waarden en verwachtingen. En dat men wil uitkomen bij een ‘geheel’. Het
bouwen van een systeem is een sociaal proces, dat af en toe (maar niet teveel) trekjes krijgt
van een bestuurlijk proces (in het geval dat beslissingen worden genomen). Bij een sociaal
proces vallen proces en product samen. Het proces is datgene wat ontstaat, het product is
datgene waar men samen mee bezig is. Het is in elk geval niet zo dat een ‘projectgroep’
planmatig een ‘systeem’ gaat bouwen (volgens een blauwdruk!) om dat vervolgens ‘te
implementeren’. Verder gelden de 11 principes van het ‘Project for the Public Spaces’,
waaronder deze: ‘start with the petunia’s’. Klein beginnen en voortbouwen op concrete
resultaten. (zie ook Stobbelaar, 2012, en NMFF, 2012)
Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de ‘routekaart’ die hieronder in de tabel is
ingetekend. Bijzonder hierbij is dat de organisatorische eenheid het nog niet uitgevonden
‘vehikel’ is. Dat gaat in de loop van het in gang te zetten sociale proces wel ontstaan. Het
‘vehikel’ vindt zichzelf wel uit, al werkendeweg. Zo ontstaat ook een ‘idee’ van het systeem
en een omschrijving van het exploitatiemodel. Op basis daarvan kunnen commerciële
processen starten. Vervolgens loopt de ontwikkeling min of meer van links naar rechts en
van beneden naar boven.
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Tabel 2: de 'routekaart' naar een systeem

Ruimtelijk
schaalniveau

Organisatorische
eenheid

Schaalniveau van
proces

Producten

Kwaliteitseisen

Verbinding met het
hogere schaalniveau

Natuurlijke processen

Ecosysteemdiensten
collectieve goederen
juridische kaders

‘volhoudbaarheid’
intrinsieke waarde

‘zero defects’
gesloten kringlopen

Ontwerp (fysiek,

Vergroten van
veerkracht van sociaal,
economisch en
natuurlijk systeem

Supra-nationale organen
Werelddeel, wereld
Regionale, nationale
organen
Stad, regio, land

Economische processen
Economische processen
Bestuurlijke processen

exploitatie, sociaal)
collectieve goederen

Blijvende
beschikbaarheid op
lange termijn;
functiebehoud

Bestuurlijke
processen

Systematische
aanpak van

Samenhangend
geheel (zie model);

Exploitatiemodel
van park met

Sociale processen

organisatie en
exploitatie, visie

synergie; publieke
karakter

Programmering van
activiteiten

Regie, coördinatie

Sociale processen

Grote variatie aan
activiteiten voor diverse
doelgroepen

‘inclusive processes’
(processen moeten
brede deelname
uitlokken)

daarbinnen
verdienmodel van
ondernemers
Zakelijke lijn sluit aan op
sociale lijn dmv
organisatie
Vergroten van
betrokkenheid

Sociale processen
Commerciële processen

Individueel leverbare
producten w.o. voedsel,
zorg, sport

Eisen vanuit overheid,
beroepsgroep e.d.
Verwachtingen van de
klant

Lokale overheid

Park en omgeving (wijk)

‘vehikel’

Park

Bestuurlijke processen
Organisatie met
rechtsvorm

Deel van het park

Sociale processen

Sociale groep zonder
rechtsvorm
Deel van een deel van
een park

Individu, ondernemer

Publiekstrekkers,
aantrekken van
middelen, sociale
controle, Fonds
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In bovenstaand schema is een belangrijk punt van overweging het op elkaar laten aansluiten
van het sociale proces aan het bestuurlijk proces, en de aard van het vehikel. Dat komt zo
meteen terug.
Eerst een alternatieve route, aan de hand van het statische model van het systeem, figuur 9.
Twee startpunten zijn mogelijk. Het ene startpunt is dat men begint bij de verwachtingen, de
waarden en de visie & missie, het te verwachten ‘nut’. Zo ontstaat een eerste aanzet voor de
hele zeshoek rond de visie & missie. Het andere startpunt is gewoon heel klein beginnen, bij
de elementen betrokkenheid en (enige) coördinatie (het begint dus bij betrokkenheid!),
daaruit volgen offers en het realiseren van ‘producten’. Zo ontstaat ook hier een zeshoek,
met middelen en een ‘fonds’. Beide zeshoeken breiden zich naar links en rechts uit en naar
elkaar toe. Uiteindelijk kan zo de complete structuur ontstaan. Deze structuur verbindt de
sociale processen aan het commercieel proces. Echter: ook hier geldt dat de verbinding met
het bestuurlijke proces dan nog is niet gelegd. En juist dat is een zeer lastige opgave. Sociale
en bestuurlijke processen verschillen namelijk van elkaar, op een aantal essentiële
eigenschappen, zie tabel 3.
Tabel 3: de verschillen ten opzichte van elkaar tussen sociale processen en bestuurlijke processen

sociale processen
Overwegend onvoorspelbaar verloop
Tijdsverloop is niet vooraf aan te geven
Overeenstemming kan altijd weer ter
discussie komen te staan
Geen formele procedures, geen formele
bevoegdheden
iedereen is verantwoordelijk voor het
proces; informeel leiderschap en gezag
Iedereen doet mee
Subjectief, willekeurig, toeval; persoonlijke
eigenschappen en ‘chemie’ tussen mensen
is belangrijk
Gericht op een groep

Bestuurlijke processen
Redelijk voorspelbaar verloop, conform
procedure
Volgens vast tijdpad
‘Eenmaal besloten blijft besloten’
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
liggen vast in procedures
formeel leiderschap en formele
gezagsverhoudingen
‘Top Down’, duidelijke ‘beslisser’
‘zonder aanziens des persoons’, niet
willekeurig, geen persoonlijke voorkeuren
Gericht op het algemeen belang

Door deze verschillen is het onmogelijk voor een bestuurslaag om het sociale proces ‘te
managen’ alsof het een deel van het bestuurlijk proces zou betreffen. Evenmin is het
mogelijk om het bestuurlijk proces te beïnvloeden vanuit het sociale proces, alsof het een
uitbreiding zou zijn van het sociale proces. Beide onmogelijkheden kunnen tot wrijvingen en
spanningen leiden. Daarom is op dit niveau het ‘vehikel’ belangrijk. Een vehikel heeft zowel
kenmerken van een organisatorische eenheid als van een sociaal proces. Het is een soort van
coalitie waarin uiteenlopende partijen samenkomen, en elkaar kunnen vinden (Stobbelaar,
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2012, H4 en 6). In die zin is het een organisatorische eenheid. Het is ook een hele reeks
opeenvolgende gebeurtenissen waarin deze partijen elkaar tegenkomen, elkaar leren
kennen, elkaar beïnvloeden en van elkaar kunnen leren (Rotmans, 2006, H7). Dat maakt het
tot een proces. Een belangrijke eigenschap van het ‘vehikel’ is ook dat zij het sociale proces
en het bestuurlijk proces niet alleen bij elkaar brengt, maar ook uit elkaar houdt. Beide
processen zijn nodig, met hun karakteristieke eigenschappen. Het bestuurlijke proces is de
schakel tussen het persoonlijke en het onpersoonlijke, tussen het individu en de groep en de
onpersoonlijke economische en natuurlijke processen. Als sociale processen en bestuurlijke
processen zich goed met elkaar kunnen verstaan, dan biedt dit ook voor het individu
gelegenheden om het eigen leven en de eigen handelingen te verbinden met hogere
systeemniveaus.

Van ‘steady state’ systeem naar ‘lerend systeem’
In hoofdstuk 1 is het begrip ‘steady state’ te sprake gekomen. Dat is een systeem waarvan
de elementen niet veranderen. In hoofdstuk 1 is dat toegelicht met het voorbeeld van een
oven, die gebruikt wordt om een cake te bakken. De oven is wel een ‘dynamisch systeem’,
want er vindt een proces plaats (cake bakken), maar tegelijk is het een steady state systeem.
De oven verandert niet onder invloed van het proces, de werking van de oven blijft
hetzelfde. Het model met de 15 elementen beschrijft een systeem dat juist niet in ‘steady
state’ is en dat vooral ook niet moet zijn. Door de sociale en commerciële processen, met
allerlei organisatieprocessen als verbindende lijn, zullen de elementen van het systeem
elkaar gaan beïnvloeden. Daarnaast veranderen elementen door veranderingen in de
omgeving van het systeem (de hogere systeemniveaus). Vervolgens werken deze
veranderingen weer door naar de andere elementen binnen het systeem.
Onderlinge beïnvloeding betekent dat de toestand van het ene element de toestand van
elementen waarmee het verbonden is, verandert. De toestand is de hoedanigheid, dus de
vorm, omvang, kwaliteit, de plaats, etc. van een element. Deze veranderingen in de
toestand van de elementen zouden moeten leiden tot een beter functioneren in het
systeem. Hierdoor functioneert het systeem als geheel weer beter in de omgeving. Een
lerend systeem ontstaat vanuit inzicht in welke veranderingen verbeteringen zijn en welke
veranderingen niet en vanuit het bestendigen van de verbeteringen. Dit gaat het beste als er
niet teveel veranderingen tegelijk zijn, en als de veranderingen vanuit de omgeving van het
systeem niet al te heftig zijn. Een lerend systeem leidt tot een kwalitatieve verbetering van
de ‘toestand’ van ieder element en tot een betere afstemming tussen de elementen. Dit
leidt tot betere processen, betere producten en lagere kosten.
Leren is een vorm van ontwikkeling. In haar boek ‘The Nature of Economies’ beschrijft Jane
Jacobs welke principes ten grondslag liggen aan economische processen en dus ook aan
economische ontwikkeling. Deze principes zijn ook geldig binnen het systeem van
kleinschalige initiatieven in de publieke groene ruimte. Dit systeem is immers een
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deelsysteem van het systeem van economische processen, zie de cascade in figuur 15. Het
uitgangspunt van het boek ‘ The Nature of Economies’ is dat ontwikkeling niet afhangt van
‘dingen’ (waaronder kapitaalgoederen), maar van processen: “development isn’t a collection
of things, but a process that yields things” (Jacobs, 2000, pp 10) Aan deze processen liggen
dezelfde principes ten grondslag als aan natuurlijke processen. “Economic life is ruled by
processes and principles we didn’t invent and can’t transcend, whether we like that or not,
and that the more we learn of these processes and the better we respect them, the better our
economies will get along” (idem,p.11). Economische ontwikkeling is niet het kopiëren van de
natuur, het verloopt volgens dezelfde wetmatigheden als natuurlijke ontwikkeling.
Ontwikkeling wordt gedefinieerd als “a significant qualitative change, usually building up
incrementally” (idem, p.15). De belangrijkste principes van ontwikkeling, zowel natuurlijke
als economische, zijn:
1. ‘differentiation emerging from generality’, variaties die voortkomen uit het
algemene: iedere algemene verschijningsvorm leidt tot variaties daarop, die elk
geschikt zijn voor een specifieke functie. Jane Jacobs noemt als voorbeeld het wiel in
vele vormen zoals tandraderen, spaakwielen, molenstenen, pottenbakkersschijven,
hoepels (voor vaten) en dergelijke.
2. ‘differentiations become generalities from which further differentiations emerge’,
variaties worden algemene verschijningsvormen waaruit nieuwe variaties
voortkomen.
3. ‘Developments depent on co-development’, ontwikkeling en parallelle ontwikkeling :
welke variaties kunnen ontstaan hangt af van allerlei ontwikkelingen in de
‘omgeving’. Zo is de luchtband een van de variaties op ‘het wiel’. Een luchtband is
echter pas zinvol in samenhang met de ontwikkeling van goede (asfalt)wegen. (idem,
pp16-19)
De principes die Jane Jacobs beschrijft, groei door diversificatie, ontwikkeling en parallelle
ontwikkeling door variaties (differentiation), continuïteit door hernieuwde aanvoer van
middelen (‘self-refuelling’), het ontstaan van orde vanuit zelf-organisatie, zijn te begrijpen
vanuit het systeemdenken. Dus in een redelijk abstracte zin (hoewel Jane Jacobs veel
voorbeelden noemt). Het omgekeerde lijkt lastiger: kan men zich de werking van deze
principes voorstellen binnen de concrete context van een concrete publieke groene ruimte?
Wellicht dat de ‘tuinreservaten’ en het idee van Harro de Jong, dat tuinieren natuurbeheer
is, uitkomst bieden. De stad vergroent dankzij de natuur zelf en dankzij de ongeplande en
ongeregisseerde acties van vele stadsbewoners. Het gebeurt gewoon, dankzij ‘variaties op
een thema’. Het gebeurt door veel mensen, op veel verschillende manieren. Wat een park
nodig heeft is een behoorlijk aantal mensen die verschillende activiteiten uitvoeren in het
park. Wat ook nodig is, zijn ondernemers die binnen het park gaan ondernemen. Nieuwe
variaties zoeken op de ‘generality’ van het ondernemen. Veel, verscheidenheid, diversiteit,
leven in het park, aantrekkelijke drukte, gezelligheid, veiligheid: dat zijn toch wel min of
meer de variabelen die nodig zijn om de door Jane Jacobs geschetste principes in werking te
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stellen. Plus vooral ook de mogelijkheden om steeds weer te variëren op het reeds bekende.
Er moet ruimte en vrijheid zijn om de experimenteren en te varieren (zie ook Rotmans, 2006,
pp21-22). Wat zegt Jane Jacobs daar zelf over? In haar meest bekende werk ‘Death and Life
of Great American Cities’ uit 1961 wijdt zij een hoofdstuk aan parken. Heel kort samengevat
houdt dit hoofdstuk in dat het succes of de mislukking van parken wordt bepaald door de
omgeving. Er moeten veel mensen om het park heen wonen of werken, en al die mensen
moeten op veel verschillende manieren op allerlei tijdstippen door de hele dag heen van het
park gebruik kunnen maken. De betekenis van een park hangt samen met de veelheid van
alledaagse gebruiksfaciliteiten. Dit sluit aan bij de ‘Power of Ten’, de vuistregel van het
Project for the Public Spaces, dat een goede plek minsten tien bestemmingen moet hebben
die elk weer tien verschillende activiteiten bieden (zie ook bijlage 2, met een verwijzing naar
de website). Dat lijkt heel veel, tien keer tien. Maar gezien vanuit de principes voor
ontwikkeling, van variaties op het algemene en reeds bestaande, van ontwikkeling en
parallelle ontwikkeling, is het logisch dat uiteindelijk een dergelijke diversiteit wel gaat
ontstaan.

Ondernemerschap, continuïteit en veerkracht
Ontwikkeling die eenmaal in gang is gezet, kan zich doorontwikkelen. Dit gaat volgens de
hierboven aangegeven principes. Maar hoe begint ontwikkeling? Een soortgelijke redenering
gaat op voor de aantrekkelijkheid: de aanwezigheid van mensen in een park vergroot de
aantrekkelijkheid voor andere mensen. Maar waardoor worden de eerste mensen naar het
park getrokken? Misschien dat ondernemerschap hierbij een rol kan spelen. Een
ondernemer is iemand die onderneemt voor eigen rekening en risico en wiens inkomen
afhankelijk is van het resultaat van de onderneming. Een ondernemer is gebaat bij publiek.
En net zoals mensen meer mensen aantrekken, geldt dat ook voor ondernemers: zij trekken
andere ondernemers aan. Een belangrijk kenmerk van ondernemers is hun sociale functie: zij
blijven namelijk. Zij zijn er, misschien niet altijd, maar wel heel vaak. Zij vormen daarmee een
soort van vaste ‘kern’ binnen een sociaal systeem. Zie ‘Death and Life of Great American
Cities’, en recent De Bois (red), 2012, pp.131-132. Het lijkt daarmee wel enigszins op een
verschuiving van de vraag: want wat trekt dan de eerste ondernemer? Terug naar ‘The
Nature of Economies’. Volgens Jane Jacobs begint ontwikkeling (van bv een gebied of land)
bij de natuurlijke hulpbronnen, die daar reeds aanwezig zijn, als ‘gift of nature’. Dat stelt het
gebied in staat om producten te maken en die te ruilen tegen hulpbronnen die van elders
komen. Het is deze ‘input’ van buiten het ‘systeem’ die de processen binnen het systeem
voeden en gaande houden (‘refuelling’). Voor het park zou dit dus betekenen dat de eerste
ondernemer zou moeten aansluiten bij de mogelijkheden die het park nu al biedt.
De ‘eerste’ ondernemer, de ‘eerste’ bezoeker, de ‘eerste’ initiatiefnemer: het begint bij
beslissingen van het individu. Betrokkenheid begint bij individuele betrokkenheid,
ondernemerschap begint bij de beslissing van de individuele ondernemer. Individuele acties
vormen een ‘niche’ binnen een dominant regime, waar ‘de wereld zoals we die kennen’
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heerst. (Remmers, 2012, p. 12). Deze niches krijgen vorm vanuit ‘novelties’, nog
onvoldragen, nauwelijks gestructureerde ‘brokjes nieuw denken’ (idem, p.13). Remmers
hanteert een wat bredere definitie van ondernemerschap dan de bedrijfseconomische; het
gaat om ‘ondernemend zijn’, de “initiatiefrijkheid om iets te willen betekenen voor
medemens en omgeving en daar de nek voor durven uitsteken” (Remmers, 2012, p. 15). Hij
koppelt dit ondernemend zijn aan het concept van de ‘actiehabitat’: “de omgeving waar
iemand een natuurlijke verantwoordelijkheid voor voelt en ook neemt, en dat ook toont, in
woord en gebaar (….) zo’n habitat is aanwijsbaar (…) het bakent ook meteen af waar iemand
niet verantwoordelijk voor is en waar iemand wel iets over mag zeggen, maar niet over mag
zeuren” (idem, p. 16).
Ontwikkeling zou dus wellicht kunnen beginnen vanuit de ‘actiehabitat’, vanuit ‘novelties’ en
vanuit kansen voor ondernemerschap (opgevat is de bedrijfseconomische betekenis, hoewel
ondernemend gedrag bij niet-ondernemers zeer welkom kan zijn). Zo ontstaat ook
veerkracht, waardoor het systeem, en daardoor ook de individuen binnen dat systeem,
weerbaar zijn tegen schokken en verstoringen vanuit de omgeving. Wat echter vermeden
moet worden zijn allerlei managementvormen van procesbeheersing. De formele definitie
van een goed georganiseerd proces luidt: “Organizational processes should be planned and
carried out under controlled conditions. An effective process is one that realizes planned
activities and achieves planned results.”13. Een dergelijk gecontroleerd proces staat nooit
‘variaties’ toe, deze vallen immers buiten de ‘controlled conditions’, de ‘planned activities’
en de ‘planned results’. Veerkracht ontstaat juist vanuit het ongeplande. Of beter: om de
confrontatie van het ongeplande met het geplande.

Vormen van groei en verbinding
Alleen een individu dat zich in de publieke ruimte thuis voelt, op zijn (haar) plek, en zich deel
van het ‘publiek’ voelt, zal een rol van betekenis willen en kunnen spelen in het publieke
domein. De ‘actiehabitat’ moet zich ook uitstrekken tot een nabije publieke ruimte. Al is het
maar de stoep voor het huis. Maar dan, hoe kan het individu zich verbonden weten met de
veel hoger liggende systeemniveaus van economische en natuurlijke processen? Die
verbinding kan niet anders verlopen dan via groepen en sociale processen. Maar een groep
en een sociaal proces reiken niet tot de hoogste systeemniveaus. In de figuur hieronder is
het vraagstuk van groei van initiatieven en organisaties aangegeven:

13

http://www.praxiom.com/iso-definition.htm#Process/ dd 08/08/2012
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Figuur 16: het vraagstuk van de groei van initiatieven

Het bovenste deel van deze figuur is hetzelfde als figuur 14, en toont de processen naar
schaalniveau, afgezet op de as van individueel naar collectief. Het onderste deel van de
figuur laat zien dat het bestuurlijk proces op lokaal niveau een werking heeft ergens in het
midden, terwijl het bestuurlijk proces op supra-nationaal niveau een werking heeft die
doorloopt tot de schaal van economische processen. Aan de hand van deze figuur zal
worden aangetoond dat ‘groei’ van initiatieven nodig kan zijn, maar ook dat iedere vorm van
groei een aantal vraagstukken met zich meebrengt.
Het begint met een initiatief, gestart door een of enkele personen. Het krijgt continuïteit
doordat een of enkele ondernemers zich erbij aansluiten. Het initiatief groeit, krijgt een
organisatievorm en raakt aan het bestuurlijk proces. Dan is samenwerking nodig met andere
organisaties: er worden coalities gevormd. (Stobbelaar, 2012; NMFF, 2012, Project for the
Public Spaces). Deze coalities werken aanvankelijk op lokaal niveau, en zorgen daar voor de
verbinding (en tegelijk ook de scheiding) tussen het bestuurlijk proces en het sociale proces.
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Het sociale proces behoudt vrijheid om te komen tot vele ‘variaties op het algemene’,
waardoor ontwikkeling ontstaat; het bestuurlijke proces ziet toe op het algemeen belang.
De figuur laat zien dat op welke verschillende manieren vervolgens groei kan plaatsvinden:
 Bij een groep sluiten zich meer en meer individuen aan. De groep wordt groter,
schuift daardoor op naar links, in de richting van ‘collectief’. Op een gegeven moment
komt zo’n groeiende groep terecht in de sfeer van de bestuurlijke processen. De
groep wordt minder ‘sociaal’ en meer ‘bestuurlijk’. Onpersoonlijke vormen van
sturing krijgen de overhand boven persoonlijke vormen. Dat is voor een individu
minder goed herkenbaar, de binding met het individu wordt zwakker, individuen
haken af of worden papieren lid.
 Bij een groep sluiten zich steeds meer individuen aan. De groep wordt groter. Om te
voorkomen dat de groep te onpersoonlijk wordt, splitst de groep zich bij het bereiken
van een bepaalde maximumomvang. Er ontstaan dan 2 groepen. Of meer. Misschien
wel veel. Het zijn allemaal sociale groepen met eigen sociale processen. Zij gaan
allemaal op een andere manier ‘variëren’ op het algemene. Die groepen drijven dus
uit elkaar, omdat zij zich in verschillende richtingen gaan ontwikkelen.
 Als op lokaal niveau heel veel kleinere groepen gaan ontstaan (wat heel goed is voor
de lokale ontwikkeling) biedt dat meer mogelijkheden voor het vormen van coalities
en ook tot het vormen, al dan niet getrapt, van grote coalities. Zo’n grote coalitie
schuift, door haar omvang, weer naar links,en dus ook naar de onpersoonlijke
vormen van sturing. Het kan ook zijn dat de coalitie zich ontwikkelt tot een
zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid. Zo’n coalitie wordt dus
minder flexibel dan de aangesloten groepen; krijgt misschien haar eigen agenda, haar
eigen werkwijzen. Maar zou ook kunnen bijdragen aan een ‘regime’ verandering
(Rotmans, 2006, p. 18-19).
 Een grote coalitie kan zich ook naar beneden bewegen. Meer naar beneden wil
zeggen: in de richting van bestuurlijke organen op een hoger schaalniveau. Dus bv
van een gemeente naar een provincie of naar het Rijk. In de figuur laat de pijl, die van
het lokale bestuursniveau schuin naar linksonder loopt zien, dat een hoger bestuurlijk
niveau meer ruimte biedt voor een sociaal proces, althans, volgens de logica van de
figuur. Daar zou dus ook ruimte zijn voor een grotere sociale eenheid, die dat grotere
sociale proces kan uitdragen en bevorderen zonder teveel in botsing te komen met
het bestuurlijk proces en zonder zelf te bureaucratisch te worden. Dit nog steeds
volgens de logica van de figuur. Wellicht is het mogelijk om op Europese schaal te
komen tot een nieuw maatschappelijk middenveld.
De figuur geeft aan hoe lastig het is om vanuit een lager schaalniveau (dat van de sociale
processen) dus van ‘onderop’, veranderingen te bewerkstelligen op hogere systeemniveaus.
Het is een langzaam proces, stap voor stap. Transities, die voortkomen vanuit de ‘basis’,
nemen 1 of 2 generaties (Rotmans, 2006, H1).
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Toch is deze ‘Slow’ aanpak helemaal niet zo gek. Sociale veranderingen hoeven helemaal
niet snel te verlopen, als ze maar verlopen. Snelle sociale veranderingen komen vaak voort
uit grote veranderingen in de economie (snelle economische groei of krimp, hyperinflatie),
uit veranderingen in natuurlijke processen (overstromingen, aardbevingen, droogte) of uit
een verandering van regime (Duitsland in de jaren 30, de voormalige DDR na 1989, Middenen Oost Europa na 1990). Waar het om gaat is of de ‘veerkracht’ van het sociale systeem
voldoende is om de verandering vanuit de omgeving op te vangen.
De figuur geeft ook aan dat bestuurlijke processen de schakel zijn tussen het persoonlijke en
het onpersoonlijke. Bestuurlijke processen, ook op de hogere schaalniveaus, hebben altijd
iets persoonlijks nodig: leiderschap. Het zijn de persoonlijke kwaliteiten en integriteit van
politieke leiders en van de ‘captains of industry’ waardoor grote onpersoonlijke organisaties
en instituties binnen de belevingswereld blijven van het individu. Goed en integer
leiderschap op hoge bestuurlijke niveaus is belangrijk.

Betrokkenheid en distantie
Dat is het thema van ‘De ontdekking van de aarde’, van Peter Westbroek. Zijn boek vertelt
‘het grote verhaal van een kleine planeet’, zoals de ondertitel luidt. Dat grote verhaal, de
lange termijn, de grote lijnen van de ontwikkeling, zijn nodig om niet te worden meegesleept
in de maalstroom van informatie, feiten en meningen. Afstand nemen en observeren, de
‘wetenschappelijke methode’ is nodig om dat te zien wat werkelijk nodig is om te doen.
Afstand nemen, observeren en reflecteren zijn ook nodig bij initiatieven in de publieke
groene ruimte. Het is de taak van de kennisinstelling om daarvoor ruimte te bieden. De
instelling moet een common ground zijn, ‘where strangers meet’, om het zo maar eens te
zeggen. Tegelijk moet de instelling, althans de leden van de instelling, dat zijn dus studenten
en docenten, werkelijk betrokkenheid tonen bij haar eigen ‘actiehabitat’. Die betrokkenheid
heeft dan niet het karakter van pootje baden, die betrokkenheid betekent er werkelijk
helemaal in duiken. Dat is ook de enige manier om te leren hoe dat gaat: initiatieven nemen
in de publieke groene ruimte. Dat leer je dus niet uit een boekje. Een boekje is goed voor de
wijde blik, voor de distantie, voor het waarnemen vanaf een afstand. Dit verklaart de keuze
voor een wat abstractere benadering. Distantie, om beter betrokken te kunnen zijn.
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Bijlage 1 Collectief beheer van een ‘Common Resource Pool’
‘Tragedy of the Commons’?
In 1968 verscheen een artikel van de ecoloog Garret Harding. Hierin beschreef hij hoe een
gemeenschappelijke weidegrond verloren gaat door overbegrazing, omdat iedere
individuele boer net iets teveel dieren op de wei laat grazen. Dit artikel verscheen in de
periode waarin men zich realiseerde dat de natuurlijke hulpbronnen eindig zijn. Net zoals
gemeenschappelijke weidegronden zouden ook de voorraden hulpbronnen voortijdig
uitgeput kunnen raken.
Een goed overzicht wordt gegeven in het volgende artikel van de R. de Young van de
Universiteit van Michigan:
http://www-personal.umich.edu/~rdeyoung/tragedy.html
Een meer toegankelijke uitleg staat in de lesbrief, uitgegeven door Wageningen Universiteit:
http://www.wageningenur.nl/upload/786c5f5d-8919-4e9a-be59bf6952411402_Lesbrief%20Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
Regels voor het duurzaam gebruik van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen
In het artikel van de Young wordt gewezen op mogelijkheden om de ‘tragedy’ van de
commons te vermijden. Hiernaar is onderzoek gedaan door de econome Elinor Ostrom, die
hiervoor in 2009 de Nobelprijs voor de Economie ontving.
Zij legt het zelf uit, in een video uit 2009:
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2009/10/video_of_the_day
en zie ook:
http://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
Hierin vind je ook de acht principes voor een duurzaam beheer van gemeenschappelijke
hulpbronnen. Het is meer een sociaal vraagstuk, dan een economisch vraagstuk!
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Bijlage 2 The Project for the Public Spaces
Het ‘Project for the Public Spaces’ is gebaseerd op het werk William H. Whytte in de jaren
60. Het heeft ook raakvlakken met het werk van Jane Jacobs (‘Death and Life of Great
American Cities’ is een klassieker). Het boek ‘How to turn a Place Around’ is door het CROW
vertaald in het Nederlands en uitgebracht onder de titel ‘Succesvolle Openbare Ruimtes”.
Op Youtube is een lezing te vinden van Fred Kent, de voorzitter van het Project for the Public
Spaces, uit 2006. De technische kwaliteit is niet geweldig, maar de inhoud geeft een goed
overzicht van het werk van het Project for the Public Spaces.
http://www.youtube.com/watch?v=fYqV-PEGHHc&feature=related
en dan is er de website van het Project for the Public Spaces: www.pps.org
Hier zijn ook de 11 principes te vinden. EN ‘the power of 10’. En nog veel, veel meer.
Bijvoorbeeld, hoe ‘placemaking’ is gerelateerd aan ‘community building’ en aan het
natuurlijke milieu. Zie:
http://www.pps.org/reference/placemaking-as-a-new-environmentalism/
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