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Nederlandse samenvatting 
 
 
 
Dit onderzoek gaat over de portfoliobenadering, een instrument waarmee de markt-
posities van buurten in de stad in kaart worden gebracht. Het biedt een platform 
voor discussie over de marktdynamiek en over mogelijke interventies in de stad. Met 
behulp van die kennis kunnen planningsstrategieën beter ondersteund worden. In 
dit onderzoek wordt beschreven hoe de portfoliobenadering is ontwikkeld, toege-
past, getest en geëvalueerd. Hierbij staan twee vragen centraal:  
 

1. In hoeverre is de portfoliobenadering een nuttig instrument om kennis te 
genereren over de marktposities van buurten in de stad, hun ontwikkelings-
kansen en mogelijke interventiestrategieën? 

 
2. Hoe en waarom slaagt de portfoliobenadering er al dan niet in om kennis te 

genereren over de marktposities van buurten in de stad, hun ontwikkelings-
kansen en mogelijke interventiestrategieën? 

 
De eerste vraag gaat simpelweg over het testen van de portfoliobenadering: werkt 
het? De tweede vraag is echter even belangrijk, namelijk: hoe en waarom werkt het 
wel (of niet)? Deze twee vragen komen telkens terug in het onderzoek, dat een cy-
clus doorloopt van het doen van hypothesen over de werking van het instrument, 
het testen van die hypothesen in de praktijk, observeren, reflecteren en evalueren 
van wat daar gebeurt; allemaal om te begrijpen waarom het in welke situaties werkt 
en om daarmee het instrument te verbeteren. Het praktische nut en de theoretische 
onderbouwing zijn dus twee zijden van dezelfde medaille.  
 De portfoliobenadering is ontwikkeld in opdracht van – en in samenwer-
king met de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam (DRO). De 
aanleiding bij DRO voor dit onderzoek was de observatie dat in Amsterdam, zoals 
ook in andere steden, succesvolle planvorming in toenemende mate afhankelijk is 
van ‘de markt’: private investeerders zoals projectontwikkelaars, beleggers en wo-
ningcorporaties. Om publieke doelen te bereiken zijn dus private middelen nodig. 
Niet elke buurt kan worden opgestuwd en niet elke locatie kan ontwikkeld worden. 
Lokale overheden moeten dus selectief zijn met hun interventies en investeringen. 
Doel van de portfoliobenadering is het bieden van inzicht in welke gebieden voor de 
markt aantrekkelijk zijn om te investeren, zodat de overheid hierop kan anticiperen 
in haar strategieën. In sommige gebieden kan met de markt worden opgetrokken, 
terwijl de ontwikkeling van andere gebieden grotendeels afhankelijk is van publieke 
investeringen.  
 

Plannen en projecten: meer met minder  

De portfoliobenadering en de wens van DRO om meer inzicht in de stedelijke 
marktdynamiek te krijgen komt niet uit de lucht vallen. Het is een behoefte die 
voortkomt uit allerlei veranderingen in de ruimtelijke en institutionele wereld waarin 
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planning plaatsvindt. Technologische, sociaal-economische, culturele en politieke 
ontwikkelingen zijn van grote invloed op de vorming van steden en stedelijke re-
gio’s, alsmede op de rol van de (lokale) overheid. Met name van belang is de invloed 
hiervan op ruimtelijke planontwikkeling. In hoofdstuk twee van het onderzoek 
wordt beschreven wat dit betekent voor strategische ruimtelijke planning en hoe dit 
leidt tot het idee van de portfoliobenadering.  

De basis voor de transformatie van ‘ouderwetse’, duidelijk begrensde steden 
naar de polycentrische, stedelijke gebieden van nu werd feitelijk gelegd door techno-
logische innovaties. Vooral de enorme toename van mobiliteit – van mensen, goede-
ren en informatie – ligt daaraan ten grondslag. Verschillende economische en poli-
tieke ontwikkelingen zijn hand in hand gegaan met deze enorm toegenomen ruimte-
lijke actieradius. Door mobiliteit konden mensen en organisaties de stad verlaten, 
konden productie- en consumptiemarkten groeien en het maakte toerisme op grote 
schaal mogelijk. Zo is met de internationalisering van (financiële) markten een pro-
ces van globalisering op gang gekomen met een enorme groei van de mobiliteit van 
kapitaal. Ondanks echter dat à la minute mondiaal gecommuniceerd kan worden, of 
dat productieprocessen naar het buitenland verplaatst worden, zijn steden alleen 
maar belangrijker geworden: steden zijn nog steeds de belangrijkste plaatsen voor 
communicatie, coördinatie en consumptie.  

Toch hadden en hebben veel steden moeite om zich aan te passen aan de 
nieuwe, post-industriële economie en om een plek te veroveren in de nationale en 
internationale concurrentiestrijd. Die strijd wordt verder bemoeilijkt door verande-
rende financiële relaties tussen nationale en lokale overheden, waarbij steden steeds 
meer op zichzelf zijn aangewezen. Een gezonde stedelijke economie is meer dan 
vroeger afhankelijk van de mate waarin steden bedrijven en private investeringen 
weten aan te trekken. Of dat lukt, hangt grotendeels af van wat steden te bieden 
hebben aan kwaliteiten waar de hedendaagse kenniseconomie om vraagt: een strate-
gische ligging, een hoogopgeleide bevolking en allerlei voorzieningen die het leven 
aangenaam maken. Dit soort ingrediënten geven een stad een bepaalde onderhande-
lingspositie bij het aantrekken of accommoderen van private investeringen. Hoe 
sterker de positie, des te meer voorwaarden steden kunnen verbinden aan private 
initiatieven, om daarmee publieke doelen te bereiken. Zwakkere steden zullen daar-
entegen eerder geneigd zijn om juist concessies te doen aan publieke doelen. Er is 
echter steeds meer bewijs dat het nastreven van economische doelen en de leefkwa-
liteit in steden niet tegenstrijdig zijn, maar hand in hand gaan: er is geen simpele 
keuze tussen het één of het ander.  

Een belangrijke uitdaging is het vormgeven van strategische ruimtelijke 
planning in deze nieuwe complexe context en waar die strategische planning alle-
maal aan moet voldoen: het mobiliseren van verschillende partijen, het ontwikkelen 
van nieuwe ideeën, het inrichten van de besluitvorming om tot actie te komen, en 
het verzamelen van juiste en relevante informatie over kansen en bedreigingen in de 
omgeving zijn slechts enkele vereisten. Vooral het vinden van een balans tussen 
enerzijds integrale lange termijnplanning die zaken als de kwaliteit van de infrastruc-
tuur en milieuwaarden waarborgen en anderzijds de flexibiliteit om snel in te spelen 
op kansen die zich voordoen is lastig.  
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De stad als een portfolio van buurten 

In bovengenoemde context, en met immer beperkte middelen moeten planners en 
lokale overheden selectief zijn met waar ze hun interventies en investeringen op 
richten. Om dat op een effectieve en efficiënte manier te doen vraagt om uitgekien-
de strategieën. Dat is niet uniek voor de overheid: bedrijven staan voor hetzelfde 
type vraagstuk. Er moeten keuzes gemaakt worden over welke producten in hun 
portfolio afgestoten kunnen worden, waar geïnvesteerd moet worden en waar het 
geld vandaan moeten komen. Om hier een antwoord op te geven zijn vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw verschillende portfolio-tools vanuit de bedrijfsliteratuur 
geïntroduceerd en die kunnen van nut zijn voor de ruimtelijke planning. In dit on-
derzoek wordt met name gekeken naar één van de bekendste van deze portfoliomo-
dellen, de zogenaamde Growth-share matrix van de Boston Consulting Group. Het 
model is gestoeld op de economische levenscyclus van producten: van groei naar 
volwassenheid en (niet noodzakelijk) naar verval. Door van alle producten van een 
bedrijf het marktaandeel te meten en dit uit te zetten tegen de groei van de betref-
fende markt worden producten gepositioneerd in vier categorieën: stars, question 
marks, dogs en cash cows. In een ideaaltypische cyclus begint een product als question 
mark, wordt het een star door een groeiend marktaandeel, een cash cow wanneer de 
markt tot rust komt en hopelijk vervalt het tussentijds of uiteindelijk niet in een dog-
positie.  

De essentie van het model is feitelijk het uitzetten van het huidige presteren 
tegen de potentie van een product. Die gedachte, in combinatie met het idee van de 
levenscyclus vormt de inspiratie om de Growth-share matrix te vertalen naar de 
stad. Het basisidee van de portfoliobenadering in dit onderzoek is dus dat de stad 
beschouwd kan worden als een portfolio van buurten met verschillende posities. 
Uiteraard zijn er belangrijke verschillen tussen de portfoliobenadering en de 
Growth-share matrix waarop het geïnspireerd is. Zo wordt voor het huidige preste-
ren van buurten niet naar marktaandeel gekeken, maar naar vastgoedwaarden per 
m²; en de potentie van buurten wordt gemeten door de stijging van die vastgoed-
waarden in plaats van marktgroei. Een ander belangrijk verschil zit hem in het per-
spectief: waar de Growth-share matrix uiteindelijk bedoeld is om de winst te maxi-
maliseren, gaat de portfoliobenadering in de stad uit van een bredere taakopvatting.  

Net als bij de Growth-share matrix echter worden vier typen buurten on-
derscheiden op basis van een boven- of ondergemiddelde score op de twee indicato-
ren: stars, cash cows, question marks en dogs (zie onderstaande figuur). Net als 
andere producten kunnen buurten een cyclus doorlopen: van dog naar question 
mark, naar star en cash cow, maar een buurt kan ook stabiel zijn en zijn positie be-
houden.  

Op basis van de buurtposities in de portfolio zijn een paar algemene strategieën 
denkbaar: 

- Stars zijn buurten met bovengemiddelde waarde die ook bovengemiddeld stij-
gen. Ze doen het goed en de waardestijging laat zien dat er nog meer ontwikke-
ling mogelijk is. In sommige stars zal de waardestijging echter over hun top 
heen zijn en komt een cash cow-positie in zicht. Een logische strategie voor 
stars is het benutten van de sterke positie: private interesse en ontwikkelingen in 
deze gebieden kunnen dan gebruikt worden om bepaalde publieke doelen te be-
reiken, of winst te maken; 
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- Cash cows hebben een hoge vastgoedwaarde, maar de ondergemiddelde stijging 
impliceert dat deze buurten in relatief rustig vaarwater zijn gekomen. Daarmee 
is relatief weinig ontwikkeling te verwachten en er is relatief weinig aandacht 
nodig voor deze gebieden. Toch moet opgepast worden dat cash cows niet 
dreigen af te glijden naar een dog-positie. In de stedelijke portfolio kunnen cash 
cows hun naam eer aan doen door inkomsten te genereren, o.a. in de vorm van 
hoge onroerend-zaakbelastingen of erfpachtcanons, maar ook indirect omdat ze 
relatief weinig middelen vereisen; 

- Dogs kennen lage vastgoedwaarden en een lage stijging en ze vormen daarmee 
doorgaans de zwakkere gebieden in de stad. De lage waarde gaat vaak samen 
met leefbaarheidsproblemen. Overheidsingrijpen kan dus nodig en wenselijk 
zijn in deze gebieden, maar men moet beseffen dat marktpartijen meestal niet 
zullen staan te springen om hieraan mee te doen; 

- Question marks zijn misschien wel de interessantste gebieden in de stad; hier 
zijn namelijk tekenen van daadwerkelijke verandering zichtbaar. In een aantal 
van deze buurten is ontwikkeling al aardig gevorderd en is het aan de overheid 
om deze in wenselijk richting te sturen en begeleiden, vergelijkbaar met de stra-
tegie in stars. In andere question marks (vandaar de naam) is het vertrouwen 
minder groot en hier kan de overheid een leidende rol aannemen bij het stimu-
leren van ontwikkeling.  

 

Figuur 1: Buurten gepositioneerd in de stad als portfolio 

 

 
 
 
Op het schaalniveau van de gehele portfolio is eveneens een algemene strategie 
denkbaar. Enigszins vergelijkbaar met de strategie die doorgaans voor de Growth-
share matrix wordt gepropageerd, is een strategie voor te stellen waarbij de middelen 
die gegenereerd of bespaard worden in stars en cash cows, ingezet worden in dogs 
en/of in question marks om ontwikkeling te stimuleren. Uiteraard is dit een grove 
strategie die in werkelijkheid om aanzienlijk meer nuance vraagt; de portfoliobena-
dering schrijft geen strategieën voor die het strategisch denken uitbannen. Dit is één 
van de belangrijkste kritiekpunten geweest op de Growth-share matrix en andere 
strategische planningtools uit de bedrijfsliteratuur. Om die reden bestaat de portfo-
liobenadering uit meer dan het identificeren van buurtposities in de portfolio. Om 
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het strategisch denken bij partijen te stimuleren, wordt de portfoliobenadering toe-
gepast in workshops bestaande uit een aantal stappen. Eerst wordt het portfoliobe-
nadering uitgelegd en de portfolioposities van buurten op kaarten getoond (1), in 
relatie tot een bepaald thema of gebied waarover meer duidelijkheid over gewenst is. 
Dit vormt de input voor een gezamenlijke analyse van de getoonde posities (2), 
gevolgd discussie over investeringskansen en mogelijke ambities (3), en mogelijke 
strategieën (4).  
 

Kennis en informatie  

De effectiviteit van instrumenten als de portfoliobenadering is meer afhankelijk van 
de mate waarin ze strategievorming ondersteunen met een combinatie van inhoude-
lijke informatie en een platform, dan van de mate waarin ze zelf een nauwkeurig 
antwoord of een eenduidige strategie bieden. Het is dus belangrijk om de rol van 
kennis, informatie en rationaliteit te begrijpen; dit is de reden voor een verdere theo-
retische beschouwing in dit onderzoek.  

Tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden zowel de 
planningspraktijk als de theorie gedomineerd door het ideaalbeeld van technisch-
instrumentele rationaliteit. Simpel gezegd werden planners gezien als professionals 
die geacht werden data te verzamelen en bewerken, als input voor mogelijke oplos-
singen, waaruit objectief de optimale variant kon worden gekozen. In verschillende 
disciplines echter werden de problemen van dit rationele ideaal steeds beter zicht-
baar: de overmaat aan informatie die – gekenmerkt door allerlei onzekerheden – 
onmogelijk in zijn geheel bevat kan worden en de naïviteit dat professionals volledig 
waardevrij oplossingen kunnen genereren. Bovendien weten de rationele modellen 
moeilijk raad met de plaats- en tijdgebonden verschillen van de complexe dagelijkse 
werkelijkheid. 

Als reactie hierop ontstonden planningsbenaderingen die de aandacht ver-
schoven naar de mensen die tot dan toe weinig te zeggen of te vinden hadden. Par-
ticipatieve planning, interactieve planning en communicatieve planning zijn voor-
beelden van benaderingen die onderling verschillen, maar die gemeen hebben dat 
planning in essentie een sociaal proces is waarbij communicatie tussen verschillende 
belanghebbende partijen centraal staat of zou moeten staan. Wat betreft kennis en 
informatie heerst het idee dat als de professionele experts het eenduidige antwoord 
niet hebben, dan hoort planning een proces te zijn waarin naast de technische ken-
nis ook ruimte moet zijn voor lokale kennis van niet-professionals. Het probleem is 
echter dat die gedachte in de praktijk minder populair lijkt te zijn dan in de weten-
schap. Planners kunnen in de praktijk best voorstander zijn van het betrekken van 
niet-professionals, maar dat neemt niet weg dat de ‘ouderwetse’ professionele vor-
men van kennis nog steeds belangrijk zijn; het ontbreekt met name aan handvatten 
om de verschillende vormen van kennis te integreren om zo tot rijkere, gedeelde 
kennis te komen.  

Hier kan het vakgebied van kennismanagement van pas komen, in het bij-
zonder het werk van Nonaka en Takeuchi. Met behulp van Polanyi’s onderscheid 
tussen ‘expliciete’ kennis (kennis die formeel, gecodificeerd, wetenschappelijk van 
aard is) en ‘tacit’ kennis (‘stille’, intuïtieve kennis die in de praktijk wordt opgedaan 
door ervaring), hebben Nonaka en Takeuchi het vermaarde SECI-model geïntrodu-
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ceerd. Het is een concept dat bestaat uit een cyclisch proces waarin tacit en explicie-
te kennis telkens worden uitgewisseld en getransformeerd. Daarvoor zijn vier soor-
ten van leren nodig, die de afkorting SECI vormen: socialisatie, externalisatie, combi-
natie en internalisatie. Socialisatie van kennis vindt plaats tussen individuen door ge-
deelde ervaringen, en te observeren en imiteren, zoals tussen een mentor en een 
leerling. Via externalisatie kan die tacit kennis expliciet worden gemaakt: het gaat er-
om in dialoog te treden met woorden, figuren, verhalen of metaforen. Veel plan-
ningsonderzoek naar communicatieve benaderingen gaat feitelijk hierover. De vol-
gende stap is het combineren van de nu expliciete kennis, door het te herconfigureren 
en te verbinden met andere kennis. Die nieuwe kennis wordt vervolgens via internali-
satie weer door het individu eigen gemaakt in de dagelijkse praktijk: ‘al doende leert 
men’.  

Het SECI-model heeft zo zijn tekortkomingen, maar kan desondanks een 
nuttige heuristiek bieden bij de rol van kennis en informatie in de planning. Het 
biedt een descriptief en mogelijk normatief mechanisme voor het integreren van 
verschillende typen van kennis en het genereren van nieuwe kennis. Maar ook los 
van het SECI-model kunnen we zeggen dat kennismanagement een cruciaal aspect 
zou moeten zijn van planning, gezien de uitdaging om in de complexe werkelijkheid 
de uiteenlopende kennis en visies van partijen op een zinvolle en constructieve ma-
nier bij elkaar te brengen. 
 

Methodologie: planningsonderzoek als ontwerpwetenschap 

Dit geldt bij uitstek voor instrumenten als de portfoliobenadering, bedoeld om ken-
nis te genereren die ontwikkelen van planningsstrategieën ondersteunt. De portfo-
liobenadering is dus te beschouwen als een planning supportsysteem (PSS) met als 
doel om kennisontwikkeling te stimuleren tussen planners en andere partijen. Een 
PSS kan gezien worden als een systeem dat een kader biedt voor het bij elkaar bren-
gen en integreren van relevante informatie. Bij een PSS wordt dan meestal gedacht 
aan software die planningsaspecten ondersteunt. Met de opkomst van de computer 
zijn vanaf de jaren zestig steeds ingewikkeldere programma’s ontwikkeld om allerlei 
(geografische) informatie te verzamelen, analyseren en in kaart te brengen. Ondanks 
de toegenomen mogelijkheden worden dit soort systemen in de praktijk echter maar 
beperkt gebruikt. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze teveel vanuit de techno-
logische mogelijkheden zijn bedacht en ontwikkeld en met te algemene oplossingen 
komen. Om werkelijk de praktijk te ondersteunen zouden ze echter juist de dagelijk-
se problemen van planners als beginpunt moeten nemen, om daarvandaan een in-
strument te ontwikkelen. Een meer vraaggestuurde, bottom-up ontwikkeling van 
planning supportsystemen zou dus voor de hand liggen. Toch aarzelen veel onder-
zoekers om die weg in te slaan; men lijkt te vrezen dat daarmee het wetenschappelij-
ke ideaal om harde, universele kennis en modellen te ontwikkelen moet worden 
opgeofferd. Dat verschijnsel beperkt zich niet tot planning supportsystemen, maar is 
zichtbaar in meer planningsonderzoek, alsmede in andere disciplines. Het is een 
klassiek dilemma: hoe onderzoeksproducten te leveren die én relevant zijn voor de 
praktijk, én aan de wetenschappelijke eisen voldoen. Dit onderzoek over de portfo-
liobenadering is hier een voorbeeld van. 
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De methodologie waarmee dit dilemma in dit onderzoek wordt aangepakt is 
die van het ontwerpgericht onderzoek. De onderzoeker heeft in deze benadering de rol 
van een ontwerper die actief deelneemt bij het zoeken naar oplossingen voor prakti-
sche problemen. Het doel is niet om bestaande sociale of natuurlijke verschijnselen 
te begrijpen of verklaren, maar om prescriptieve heuristieken te ontwikkelen. Het 
moet de praktijk voorzien van een receptuur: soorten van oplossingen worden ont-
wikkeld voor soorten van problemen in soorten van situaties. Zoals een arts bij een 
bepaald type aandoening aan een bepaald type behandeling denkt, zo is dus ook de 
portfoliobenadering als een type oplossing ontworpen. Methodologisch betekent het 
dat de onderzoeker zijn/haar ontwerp enerzijds in de praktijk moet testen, ander-
zijds wetenschappelijk moet onderbouwen door het grondig te evalueren. Het gaat 
erom te achterhalen óf, hoe en waarom de benadering erin slaagt om via een be-
paald mechanisme in een bepaalde context tot een bepaald resultaat te leiden.  

Het onderzoeksproces volgt geen rechte lijn van hypothesevorming naar 
empirisch onderzoek naar conclusies, maar doorloopt een zogenaamde leercyclus: 
men doet een hypothese over hoe een bepaald instrument zou kunnen werken; het 
instrument wordt vervolgens toegepast in de praktijk om te testen, waarbij de on-
derzoeker observeert en reflecteert op de werking. Op basis daarvan wordt geëvalu-
eerd hoe en waarom het wel of niet werkt in bepaalde situaties, om met dat inzicht 
het instrument te kunnen aanpassen, verbeteren en wederom te testen. Een dergelijk 
proces vraagt dus om nauwe samenwerking met de praktijk.  

In dit onderzoek begon deze cyclus met de observatie in Amsterdam dat er 
behoefte was aan meer inzicht in de marktdynamiek van buurten. De toegenomen 
invloed van de private sector op stedelijke ontwikkelingen onderstreept deze be-
hoefte. Op basis daarvan is het onderzoekproject met de DRO opgestart, leidend 
tot het idee van de stad als een portfolio. De volgende stap is het testen en toepas-
sen van de eerste versies van de portfoliobenadering in workshops. Hoe het instru-
ment werkte in die workshops werd geëvalueerd met behulp van observatie, vragen-
lijsten voor deelnemers en interviews. Op basis hiervan werd de portfoliobenadering 
aangepast: soms inhoudelijk, soms procesmatig. Op die manier doorliep het instru-
ment de onderzoekscyclus een aantal maal – niet altijd precies volgens dezelfde 
volgorde – totdat er voldoende bewijs was voor de werking van de huidige versie 
van het instrument; verder testen en evalueren krijgt dan een steeds lagere toege-
voegde waarde.  

Een risico van ontwerpgericht onderzoek is dat de onderzoeker vanwege de 
actieve en participerende rol niet voldoende objectief naar zijn/haar eigen ontwerp 
kijkt. Nu is volledige onderzoeksobjectiviteit überhaupt nooit haalbaar, maar ont-
werpgericht onderzoek vraagt om extra aandacht hiervoor. Bij voorkeur wordt het 
ontwerp daarom niet alleen door de onderzoeker zelf getest, maar ook door ande-
ren. Ook cruciaal is het zo goed mogelijk ontrafelen van het mechanisme achter het 
ontwerp, zodat aannames en conclusies optimaal zichtbaar en toetsbaar zijn.  

 

Toepassing van de portfoliobenadering: Werkt het? Waarom werkt 

het? Hoe kan het beter?  

In totaal zijn er acht workshops georganiseerd om de portfoliobenadering te testen 
en verder te ontwikkelen. Zes workshops vonden plaats in Amsterdam, gevolgd 
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door twee in Rotterdam. Onderwerp van discussie was ofwel een bepaald gebied of 
deel van de stad (zoals Holendrecht en de Chassébuurt in Amsterdam en Oud-Zuid 
in Rotterdam), of een actueel thema (zoals de kennisstad in Amsterdam en het the-
ma gentrification in Rotterdam). Belangrijk was dat er een zekere kennishiaat aan-
wezig was die het nodig maakte om het gebied of onderwerp te bespreken in het 
kader van de portfoliobenadering: waar bijvoorbeeld kansen liggen, hoe en waar in 
te grijpen, of de afhankelijkheidsrelaties tussen partijen. In groepen van 8 tot 20 
personen, afkomstig van met name verschillende gemeentediensten, projectontwik-
kelaars en woningcorporaties, werden dit soort aspecten bediscussieerd met stad als 
portfolio als startpunt.  

De eerste workshop vond plaats in 2004 in Amsterdam, de laatste in 2007 
in Rotterdam. Daartussen is de portfoliobenadering aangepast – geëvolueerd zou 
men kunnen zeggen – op basis van de ervaringen in de workshops. De belangrijkste 
inhoudelijke aanpassing heeft te maken met de manier waarop de ontwikkelingskan-
sen van gebieden werden gemeten. Uit interviews met verschillende kenners van de 
Amsterdamse vastgoedmarkt kwamen een aantal buurtkenmerken naar voren die 
belangrijk werden geacht voor de ontwikkelingskansen: de sociale status, de ouder-
dom van de gebouwen (hoe ouder hoe beter), de hoeveelheid open ruimte en de 
mate van stedelijkheid. Ondanks echter dat dit belangrijke kenmerken zijn, zijn het 
geen universele factoren die overal en voor iedereen gelden. Daar komt bij dat ver-
andering van bepaalde kenmerken pas echt kansen oplevert. Een variabele die die 
verandering laat zien, ongeacht de precieze reden daarvoor is waardeverandering. 
Vandaar dat de posities van buurten in de portfolio bepaald worden door te kijken 
naar de huidige vastgoedwaarde en de waardeverandering. Een andere aanpassing 
die hiermee mogelijk werd was het gebruiken van waardegegevens voor meerdere 
jaren, waardoor de veranderingen in de stedelijke portfolio in beeld gebracht kunnen 
worden.  

Om te onderzoeken of en hoe de portfoliobenadering werkt, is het functio-
neren van het instrument uiteengerafeld in de elementen context, interventie, me-
chanisme en uitkomst. De portfoliobenadering is dan de interventie die in een be-
paalde context een bepaald mechanisme in gang moet zetten om tot een zekere 
uitkomst te leiden. Om met de laatste te beginnen: de beoogde uitkomst van de 
portfoliobenadering is feitelijk een gezamenlijk leerproces dat uiteindelijk de kansen 
op een beter geïnformeerde afweging van planningsstrategieën verhoogt. Dat lijkt 
misschien een bescheiden doel, maar daadwerkelijke strategische keuzes worden in 
het algemeen niet in de portfolioworkshops gemaakt. Dergelijke besluitvorming 
vindt op verschillende plekken plaats en het doel is om dat proces te voeden met 
kennis over de stad en de buurten, kansen en mogelijke strategieën. In hoeverre het 
beoogde ondersteunende leerproces plaatsvindt, kan worden ‘gemeten’ door te kij-
ken naar een aantal indicatoren. Zo is onderlinge communicatie en gedeeld taalge-
bruik een goed teken. Termen als cash cows, dogs, en olievlekwerking werden in de 
workshops goed opgepikt en gebruikt in de discussies. Een tweede indicatie is dat er 
een gezamenlijk inzicht ontstaat over belangrijke aspecten: hoe buurten van positie 
veranderen, de drijvende krachten daarachter, welke plekken interessante ontwikke-
lingskansen bieden, mogelijke strategieën en, niet in het minst, hoe andere partijen 
daarover denken. Dat laatste brengt namelijk ook belangrijke afhankelijkheidsrelaties 
aan het licht. Een andere mogelijke uitkomst is dat deelnemers hun gedrag ten aan-
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zien van een thema veranderen, of toezeggingen doen voor het nemen van actie. In 
een aantal workshops waren er duidelijke signalen dat deelnemers hun houding ver-
anderden op basis van inzichten in de workshops, of een gezamenlijke inspanning 
toezegden om dingen anders te doen, zoals het ontwikkelen van een winkelcentrum 
of het bevorderen van betere onderwijsvoorzieningen in een gebied. Of mensen 
uiteindelijk ook werkelijk hun gedrag of ideeën veranderen blijft echter moeilijk om 
aan te tonen, ook als ze dat zelf aangeven. Tot slot is een ander type uitkomst dat de 
portfoliobenadering een plek heeft gekregen bij de DRO. Op basis van toepassing 
in de workshop is het instrument geëvolueerd tot de huidige versie en in een werk-
boek wordt uitgelegd hoe de portfoliobenadering gebruikt en ingezet kan worden: 
onder andere hoe kaarten te maken en hoe een workshop te organiseren.  

Veel hangt af van de context waarin de portfoliobenadering wordt toege-
past. Het betekent dat vóórdat besloten wordt om het instrument toe te passen eerst 
bekeken moet worden of de situatie daar geschikt voor is en er überhaupt om 
vraagt. Omdat de portfoliobenadering een product is van de toegenomen marktwer-
king in de stedelijke ontwikkeling, is het in de eerste plaats de vraag of er daarom 
ook sprake is van behoefte aan inzicht in de marktdynamiek. In Amsterdam en Rot-
terdam is dat inderdaad het geval en naar verwachting geldt dat voor meerdere ste-
den in Nederland en daarbuiten. Van meer concrete invloed op het welslagen van de 
portfoliobenadering is de vraag wie het initiatief neemt om een workshop te hou-
den, wat samenhangt met de mate van urgentie, de mate waarin een workshop ver-
bonden is met een bestaand project en de fase waarin een project zich bevindt. Hoe 
meer het initiatief bottom-up ontstaat, des te meer urgentie er lokaal blijkbaar is, en 
behoefte aan strategische discussie over een thema of gebied. Dit vergroot de kan-
sen dat de workshop ook leidt tot de eerder genoemde uitkomsten. Het is daarbij 
zaak een balans te vinden in de mate waarin een workshop verbonden is met een 
bestaand project: als het er te ver vanaf staat kan het teveel een vrijblijvende exerci-
tie blijven, terwijl enige afstand juist ook de ruimte biedt voor inhoudelijke discussie 
buiten de gebaande paden. Waar die balans ligt hangt af van de fase van het project 
en of er nog voldoende ruimte is voor strategische keuzes. 

Wat betreft de schaal is de portfoliobenadering geschikt voor discussies op 
buurtniveau, waarbij de positie van de buurt in de stedelijke portfolio een nuttig 
startpunt vormt voor discussie over realistische ambities, kansen en strategieën. 
Niettemin is de portfoliobenadering bij uitstek geschikt voor discussies op hogere 
schaalniveaus: de stad, een deel ervan, of de regio. Op deze schaalniveaus werkt de 
portfoliobenadering beter, omdat het hier precies biedt waar portfoliomodellen voor 
bedoeld zijn: een kader voor het maken van keuzes tussen verschillende gebieden. 

Centraal bij het evalueren staat de vraag hoe de interventie een mechanisme 
in werking stelt dat leidt tot de gewenste uitkomst. De interventie is dan het deel van 
het mechanisme dat door de onderzoeker of hij/zij die het instrument toepast be-
wust wordt gestuurd. Voor de portfoliobenadering gaat het dan om het maken van 
de portfoliokaarten als input voor discussie, het organiseren van workshops, wie uit 
te nodigen, hoe de discussie te structureren en wat te doen met de uitkomsten. Meer 
specifiek gaat het erom kwalitatieve (geloofwaardige, transparante en relevante) ex-
pliciete informatie aan tafel te krijgen, en deze te confronteren met de ervaringsken-
nis van de deelnemers. Met deze interventies dient het mechanisme, in dit geval een 
gezamenlijk leerproces, op gang te komen. Met in het achterhoofd het SECI-model 
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worden twee typen van kennis en informatie bij elkaar gebracht. Aan de ene kant 
van de tafel worden (voornamelijk) de portfoliokaarten als expliciete informatie naar 
voren gebracht; aan de andere kant worden deelnemers uitgenodigd hierop te reage-
ren vanuit hun ervaringskennis: wat hun ideeën zijn over de buurtposities, hoe ze 
veranderen, waar kansen liggen en mogelijke ontwikkelingsstrategieën. Deze twee 
vormen van kennis en informatie worden telkens met elkaar geconfronteerd en 
gecombineerd om zo tot een rijker inzicht te komen over het betreffende thema en 
uiteindelijk beter geïnformeerde afweging van strategieën. Wat betreft het SECI-
model gaat het in de workshops vooral om externalisatie en combinatie van kennis. 
Internalisatie en socialisatie zijn weliswaar net zo belangrijk als input voor strategie-
vorming, maar deze zullen eerder buiten de workshops plaatsvinden in de dagelijkse 
praktijk.  

De elementen context, interventie, mechanisme en uitkomst zijn daarmee 
uiteengerafeld, maar voor ontwerpgericht onderzoek is het slechts begrijpen hiervan 
niet genoeg. Om van praktisch nut te zijn moet de werking van de portfoliobenade-
ring worden omgevormd tot een soort recept. Voor de portfoliobenadering ziet dat 
er als volgt uit: 
 
Als je een gezamenlijk leerproces wilt genereren dat bijdraagt aan de geïnformeerde afweging van 
planningsstrategieën voor de stad en haar buurten, in een geval waar sprake is van een urgente 
opgave met relatief veel onzekerheid over de marktdynamiek in het algemeen en over wie er hoe en 
waar moet interveniëren, pas dan iets als de portfoliobenadering toe. 
 
Het recept om iets als de portfoliobenadering toe te passen betekent dat de portfo-
liobenadering dus niet gezien moet worden als de enige en beste manier om het 
beoogde leerproces te stimuleren. Er zijn andere, vergelijkbare instrumenten denk-
baar die bijdragen aan dit type vraagstuk.  
  

Marktbewuste planning in veranderende buurten en stedelijke ont-

wikkelingsstrategieën  

Het hoofddoel van dit onderzoek is het ontwikkelen, testen en evalueren van de 
portfoliobenadering. Dat heeft geleid tot inzichten over hoe het instrument werkt en 
hoe het toe te passen. In de workshops kwamen echter verschillende inhoudelijke 
inzichten tot stand die ook het vermelden waard zijn. Ze illustreren namelijk con-
creet wat voor soort kennis er kan ontstaan. De in totaal acht workshops hebben 
interessant materiaal opgeleverd voor een synthese van inhoudelijke inzichten van 
de deelnemers: over hoe buurten veranderen, waar kansrijke gebieden liggen en hoe 
in te grijpen in de stad. Deze inhoudelijke ideeën zijn niet getest en geëvalueerd 
zoals de portfoliobenadering zelf, maar kunnen op vergelijkbare manier als een soort 
recepten worden beschouwd. Op die manier staan ze ook in het werkboek voor 
DRO. Ik pretendeer niet dat dit onderzoek dus een eenduidig antwoord geeft op 
hoe buurten precies veranderen of wat nu de juiste ontwikkelingsstrategieën zijn. 
Dat is tenslotte ook niet het hoofddoel en talloze onderzoekers hebben dit boven-
dien al veel uitgebreider onderzocht. Het interessante aan de workshops is wel dat 
holistische discussies plaatsvonden: over hoe buurten veranderden en welke krach-
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ten in welke situaties van invloed zijn en hoe dit buurten kansrijk maakt voor private 
of publieke investeringen. 

Wat valt er in het kort uit deze discussies te destilleren? Wat maakt buurten 
populair, hoe veranderen ze en wat maakt ze interessant om in te investeren? Het 
zal geen verrassing zijn dat verreweg als belangrijkste factor steevast locatie naar 
voren komt. Locatie betekent nabijheid van bepaalde kwaliteiten, zoals winkels, 
scholen, parken, of een snelweg. In Amsterdam is een goede locatie haast synoniem 
voor nabijheid van het centrum. Naarmate de afstand van het centrum toeneemt, 
zakken de huizenprijzen. In Rotterdam echter heeft het centrum veel minder die 
onbetwiste status. Hier is de ligging nabij het centrum niet genoeg; het gaat om kwa-
liteiten die dat centrum moet bieden. In Rotterdam zijn die in mindere mate voor-
handen dan in Amsterdam; ze worden althans minder als zodanig gewaardeerd in de 
markt. Het gaat om stedelijke kwaliteiten als (culturele) voorzieningen, in een leven-
dige, liefst rijke historische omgeving: in de buurt zelf of er dichtbij. Die factoren 
hangen samen met de reputatie en de sociale status van een buurt, maar ook de 
kwaliteit van de woningen: authentieke architectuur, of het hebben van een tuin of 
buitenruimte.  

Interessanter dan bovenstaande factoren is om te zien en begrijpen hoe de 
posities van buurten veranderen, omdat dit ze aantrekkelijk maakt om in te investe-
ren (als verandering tenminste verbetering betekent). Kansen voor verbetering zijn 
doorgaans te vinden in de omgeving van reeds populaire gebieden, met name als de 
fysieke omgeving vergelijkbaar is. Als er geen of weinig barrières van ruimtelijke of 
andere aard zijn, kan een proces van upgrading zich als een olievlek door buurten 
verspreiden. In Amsterdam is dit patroon duidelijk te zien vanaf eind jaren tachtig. 
Dat proces verloopt nog steeds en de vraag die op ieders lippen ligt is óf en waar die 
ontwikkeling de ringweg over kan steken. Een van de criteria voor zo’n olievlekwer-
king is dat er een continue vraag moet zijn naar wonen in een stedelijke omgeving, 
om zodoende voldoende kritische massa te genereren in de betreffende buurten. 
Het feit dat die vraag veel kleiner is in Rotterdam kan gezien worden als de belang-
rijkste reden dat dit proces hier langzamer en op kleinere schaal plaatsvindt.  

Twee typen strategieën voor upgrading kwamen regelmatig naar voren in de 
workshops. De eerste is gericht op het stimuleren van de olievlekwerking, waarbij 
wordt aangehaakt op de kwaliteiten van nabijgelegen buurten. Soms is hierbij maar 
weinig overheidsingrijpen nodig, behalve het faciliteren van dit proces door vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. De tweede, meer ingrijpende strategie is om een gebied 
aan te pakken zonder ‘hulp’ van aanliggende buurten. Hoe verder weg van het cen-
trum, des te meer deze strategie in beeld komt. Om een kritische massa nieuwe be-
woners aan te trekken – daar gaat het feitelijk altijd om en in eerste instantie om 
pioniers – moet een flink pakket van nieuwe kwaliteiten in de buurt worden geïntro-
duceerd: een nieuw type woningen, voorzieningen, en infrastructuur.  

Zoals bovenstaande strategieën per situatie verschillen, zo geldt dat ook 
voor metastrategieën op portfolioniveau. Het is gevaarlijk simpel om hier eenduidig 
geldende uitspraken te doen. Als er toch één punt genoemd kan worden dat over-
eind blijft, dan is het de notie dat een balans gevonden moet worden tussen de kos-
ten en opbrengsten niet allen binnen maar ook tussen projecten en stedelijke ontwik-
kelingen. Gunstige marktposities in het ene deel van de stad kunnen benut worden 
om elders in minder populaire gebieden te investeren. Waar die balans ligt is een 
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grotendeels politieke vraag en hier geeft de portfoliobenadering geen antwoord op. 
Het maakt mensen wel bewust van de noodzaak om selectief te zijn en dus strate-
gisch na te denken bij het vinden van die balans. 

Uiteindelijk is de portfoliobenadering bedoeld om bij te dragen aan het 
goed geïnformeerd afwegen van planningsstrategieën. De belangrijkste lessen die in 
dit onderzoek zijn geleerd bij het ontwikkeling en toepassen van de portfoliobena-
dering zijn, in een notendop, dat men dit soort instrumenten moet ontwikkelen met 
en niet vóór de praktijk, dat ze moeten leiden tot strategisch denken, meer nog dan 
strategische planning, dat het moet leiden niet tot marktgerichte maar marktbewuste 
planning en dat ze discussies daarover moeten oproepen in plaats van ze te beslechten. 
 


