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DEEL 1 

INLEIDING 

Bij de nieuwe planning wordt veel meer een beroep gedaan op de creativiteit, de 
vindingrijkheid, de ervaringen, het inzicht in het veld. 

Kreukels, 1985, blz. 319 
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HOOFDSTUK 1 

KENNIS ALS PROBLEEM 
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HOOFDSTUK 1: KENNIS ALS PROBLEEM 

kader 1.1 

1 All knowledge gained by applying methods of science is knowledge about past events 
But planners need some knowledge of future events, and so they engage m making fore
casts, projections and predictions What assumptions must be made, particularly dunng 
penods of rapid structural change, in order to claim that knowledge of events in the past 
is relevant to 'knowing' the future7 

2 The hypotheses, theories, and models through which all scientific and technical know
ledge is expressed are radical simplifications of the world they are stated in universal 
terms, and their validity depends on the assumptions that the world external to the model 
will remain unchanged But in planning for the real world, 'all other' conditions cannot be 
held constant 

3 All scientific and technical knowledge is either theoretical or methodological Theoretical 
knowledge is knowledge that is sbll being talked about By what criterion, then, do 
planners choose among contending theories? On what grounds, then, do planners 
claim supenonty for the kinds of knowledge they make available within existing con
straints? 

4 What are the proper claims of that knowledge that is based on experience of acting in 
the world and that in its articulate, particularistic, and embodied form is sometimes called 
personal or experiential knowledge ( ) ' On what grounds can scientific and technical 
knowledge, , claim to be superior to personal knowledge, especially when the appli
cation of each kind of knowledge yields a different result? 

5 All empirical knowledge - - is validated, before an action is taken on it, by talking 
about the evidence The construction of knowledge must therefore be regarded as an in
tensely social process, with its own interpersonal and group dynamics We are talking 
of stones in which, by relating facts, experiences, beliefs and visions in a narrative, we 
attempt to make sense of the world We construct the world out of these stones in a pro
cess that is at once individual and social This interpretation challenges the claims to 
objectivity made for science and minimizes the differences between scientific-technical and 
personal knowledge It portrays the creation of all knowledge as a social process that 
remains unfinished and open to the future Given this construction, on what grounds shall 
planners argue that their view of the world ought to prevail7 Can we assume that their 
knowledge is always more reliable than personal knowledge7 Do the conditions of 
knowing require at least a dialogue between planner and actor7 If they do, how shall such 
a dialogue be structured7 And by whom7 

6 Personal or shared beliefs about the world - the ideologies of actors - are an important 
obstacle to gaining objective knowledge Powerful beliefs influence the kinds of knowledge 
we obtain when we investigate the world or act within it If all knowledge is permeated 
by ideology, how can planners claim pnvileged access to objective knowledge7 

(Fnedmann, 1987, biz 42-44) 
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1.1 inleiding 

Dat kennis een basis voor ruimtelijk handelen is zal niemand ontkennen. Deze 
stelling is echter ook zo vanzelfsprekend geweest dat het werkelijke kennisge-
bruik nauwelijks aandacht heeft gekregen binnen de planologie. Wel hebben 
theoretici ruimschoots aandacht gegeven aan de rol van kennis binnen de ver
schillende planningconcepties, maar deze aandacht is niet doorgetrokken naar 
onderzoek met betrekking tot de praktipc van de ruimtelijke ordening en 
ruimtelijke planning. Dat leek tot 10 à 15 jaar terug ook niet noodzakelijk te 
zijn. In die tijd werd er nog heel duidelijk geloofd in een rationeel verlopend 
proces van planning waarbij zogenaamd objectief onderzoek de legitimatie 
vormde voor het opstellen van een aantal alternatieven en de keuze voor één 
van hen. Vanzelfsprekend was daarnaast dat de gemaakte keuze de enig juis
te was omdat het onderzoek dat nu eenmaal aangaf. De uitvoering van de 
keuze werd tegelijkertijd als onproblematisch aangemerkt. 

Kreukels (1985) relativeert deze vanzelfsprekendheid en stelt het wetenschap-
pelijke karakter en de rationaliteit van beleidsvorming ter discussie. "Bij de 
nieuwe planning wordt veel meer een beroep gedaan op de creativiteit, de 
vindingrijkheid, de ervaringen, het inzicht in het veld. Het gaat daarbij om 
beleidskeuzes, die tot stand komen binnen en tussen organisaties in de (stede
lijke) samenleving De belangstelling gaat in een dergelijk klimaat minder 
uit naar wetenschap, expertise en onderzoek dan naar concepties (opvattingen, 
beeldvorming, percepties) en opties (de motieven en aspiraties als grondslag 
van de vernieuwingsstrategieën)." (Kreukels, 1985, blz. 319). Deze concepties 
en opties zijn verspreid over een groot aantal actoren en niet alleen eigendom 
van een wetenschappelijk plannende elite. Voorgaand dtaat roept de vraag op 
in hoeverre kennis, gedefinieerd in de zin van objectieve informatie, meestal 
verkregen uit onderzoek, nog steeds de enige basis vormt voor ruimtelijke be
leidsvorming. In planologisch Nederland is onderzoek op dit gebied nauwe
lijks verricht. De sporadische voorbeelden worden verderop in deze paragraaf 
besproken (Bierman c.s., 1978; Verloo, 1979). 

Wel zijn er regelmatig studies verschenen met betrekking tot een specifiek 
planproces, waarbij het thema soms zijdelings aangestipt werd (o.a. Stede-
bouwkundige studiegroep, 1975; Van der Burg, 1976; Paludi en Hamnett, 1978; 
Laumen, 1981; Ten Heuvelhof, 1982; Arts, 1983; Van der Weiden, 1985; Gover-
de, 1987; Snel en Van der Veen, 1990). Deze studies werden met name ver
richt vanuit het besef dat de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening 
het startpunt moet zijn van (wetenschappelijk) planologisch onderzoek. Als er 
in deze studies gesproken wordt over de bovenvermelde thematiek dan be
treft het vaak opmerkingen tussen de regels door. Soms wordt er echter ook 
expliciet ingegaan op het gebruik van onderzoek. Met name komt dit tot uit
drukking in de gevallen waar overgegaan wordt tot een beschrijving van het 
ruimtelijk planproces als een proces van onderhandeling hissen zowel ver
schillende disciplines als tussen verschillende niveaus binnen een organisatie. 

15 



De rol die kennis, en mbschien moeten we nu al besluiten om tot een ruime
re definitie dan die aan het begin van deze alinea, over te gaan, in het plan
ningproces speelt blijkt niet zo eenvoudig en eenduidig te zijn, als steeds 
verondersteld werd. Onderstaand kader (kader 1.2), ontleend aan het onder
zoek van Arts (1983), geeft daarvan een illustratie. 

kader ta 

Ten aanzien van het parkeren waren er verschillende inzichten tussen de afdeling Verkeer 
en de stedebouwkundige. De laatste wilde het parkeren meer concentreren om zo op het 
woonerf wat ruimte open te houden, de verkeersdeskundigen kozen voor gespreid parke
ren, ervan uitgaande dat bewoners hun auto het liefst voor de voordeur wilden hebben. 
Zo kwam men tot een mengvorm, waarbij met name het parkeren-op-eigen-erf met daar
naast, verspreid over het woonerf, kleine concentraties openbare parkeerplaatsen uit
gangspunten waren. 

(Arts, 1983, blz. 97) 

De achterliggende gedachtengang achter het woonerfidee (verkeersveiligheid, leefbare 
woonomgeving) wordt door de meeste respondenten positief gewaardeerd, hoewel het 
toenmalig hoofd Stadsontwikkeling aangeeft, dat met name de oudere ambtenaren zich 
afgevraagd hebben 'of dit de wens van de bewoners moest verbeelden'. De hoge be
bouwingsdichtheid blijkt voor de meeste respondenten die niet gelukkig zijn met de 
woonerven, de belangrijkste reden voor hun negatieve beoordeling BIJ enkele woning
bouwverenigingen acht men het woonerf een modetrend, die te krap werd uitgevoerd De 
chef van de afdeling Aanleg groenvoorzieningen is dezelfde mening toegedaan. 'In prin
cipe vereist het woonerf meer ruimte en een genngere bouwdichtheid, mede omdat de 
microdetaillenng omvangrijker dient te zipi dan bij een standaardverkaveling, omdat de 
bijbehorende hoekoplossingen veel ruimte in beslag nemen.' 

(Arts, 1983, blz. 94-95) 

Uit deze citaten blijkt dat iedere keuze die in het planningproces gemaakt 
wordt met een bepaalde theorie en een bepaalde hoeveelheid kennis onder
steund kan worden, maar tegelijkertijd ook dat die keuze wel heel vrij is. 
Iedereen kan een beoordeling maken op basis van bepaalde kennis, daarbij 
andere kennis niet gebruikend. De keuze voor al dan niet geconcentreerd 
parkeren en al dan niet uitgaan van het woonerfprincipe wordt gemaakt door 
bewust of onbewust gebruik te maken van bepaalde kennis. Uit de voorbeel
den blijkt dat niet steeds duidelijk is welke argumenten gebruikt worden om 
een bepaalde keuze te verantwoorden en welke kennis aan deze argumenten 
ten grondslag ligt. Zo voert Leeflang (1983) het 'gezonde verstand' ten tonele 
als belangrijk element in de kennishuishouding bij de herziening van de Ver-
stedelijkingsnota "Nu, 2 jaar na de start van het herzieningsproces, moet 
worden geconstateerd, dat - ondanks de mooie voornemens en het daadwer
kelijk verrichte voorwerk - bij de beantwoording van de beleidsvragen slechts 
in beperkte mate expliciet gebruik gemaakt is van onderzoeksuitkomsten. Erg 
veel energie is gaan zitten in het afstemmen van individuele zienswijzen en in 
het onderhouden van een uitgebreid intem en extern overlegcircuit. Daardoor 
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heeft wat de 'kennishuishouding' van de herziening betreft veel accent gele
gen op het gebruik van het 'gezonde verstand', aansluiting op de ideevor
ming bij gezaghebbende deskundigen en politici (Van Dam) en aansluiting op 
in gang gezette beleidsvonmingsprocessen." (Leeflang, 1983, blz. 467). 
Ook Verloo (1979, blz. 7) relativeert de rol van onderzoek, wanneer zij naar 
aanleiding van een studie over de rol van onderzoek in stadsvemieuwings-
processen concludeert dat onderzoek slechts een geringe invloed heeft op het 
beleid en dat verschillende actuele zaken zelfs niet onderzocht worden. Uit 
een studie van Bierman c.s. (1978) blijkt dat ook binnen de Rijksplanologische 
Dienst onderzoek voor een groot deel geen waarneembare beleidsimplicaties 
heeft, dat politieke signalen frequenter worden gebruikt ter ondersteuning van 
beweringen dan wetenschappelijk onderzoek en dat de kennisvergaring op 
een grillige en onsystematische wijze verloopt. Van der Weiden (1990) schrijft 
in een boekbespreking over Mentzels 'Bijlmermeer als grensverleggend ideaal' 
een gelijkluidende opmerking: "In deze discussie (over hoogbouw - GA) over
heersten dominante opvattingen over moderne stedebouw, over woningen met 
'toekomstwaarde'. Van ervaringen opgedaan in Frankrijk en Zweden met 
grootschalige hoogbouw, die zeker niet eensluidend gunstig waren, en van 
onderzoek werd geen gebruik gemaakt. Mentzel verbaast zich er over dat de 
ontwerpers zich in de hoogbouwdiscussie zo weinig gelegen lieten liggen aan 
de uitkomsten van woonwensen- en woonsatisfactieonderzoeken." In deze stu
die zal duidelijk worden dat deze verbazing ongegrond is, als er maar uitge
gaan wordt van een meer realistische visie op het gebruik van onderzoek en 
daarmee van kennis in het algemeen. 

Al deze signalen wijzen er dus op dat het gebruik van kennis in de praktijk 
problematischer is dan lange tijd gedacht is. Dit lijkt onder meer samen te 
hangen met het feit dat kennis lange tijd eng gedefinieerd is als objectieve 
informatie, verkregen uit onderzoek. De vraag is of deze definitie nog toe
reikend is. "Het gaat om voorstellingen die de beleidsvoerder correct dan wel 
geldig acht, en waaraan hij eventueel een bepaalde mate van zekerheid of on
zekerheid toekent. Het gaat met andere woorden om de kennis die de be
leidsvoerder heeft c.q. meent te hebben, en waarvan hij uitgaat bij zijn werk 
aan het beleid in kwestie. Het gaat kort gezegd om zijn kennisvoorraad. 'Ken
nis' slaat daarbij niet alleen op de voorraad aan feitelijke gegevens waarover 
de beleidsvoerder beschikt, maar ook op de interpretaties en beoordelingen 
van die gegevens die de beleidsvoerder (tot op zekere hoogte) voor juist of 
correct houdt." (Van de Graaf en Hoppe, 1989, blz. 69). De kennisvoorraad 
waaruit de beleidsmaker put bestaat slechts voor een deel uit wetenschap
pelijk gefundeerde kennis. Daarnaast is er sprake van kennis die veel minder 
gestructureerd is en in veel gevallen op intuïtie berust. Voorts bestaat er 
nauwelijks inzicht in het gebruik van kennis in de planologische praktijk en 
de factoren die daarbij een rol spelen, en daarmee in de wijze waarop de 
problematische relatie tussen kennis en ruimtelijk beleid vormgegeven is. Het 
zou teveel gezegd zijn dat meer en beter inzicht in het gebruik en de bete
kenis van kennis per definitie zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit 
van de ruimtelijke planning en ordening. Er spelen meer factoren een rol bij 
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het tot stand komen van de ruimtelijke orde dan alleen maar de inbreng van 
kennis. Zolang we ons daarvan bewust zijn is het niet onjuist te stellen dat 
meer en beter inzicht in het kennisgebruik ertoe kan bijdragen dat het plan
ningsproces in zijn algemeenheid effectiever en efficiënter zou kunnen verlo
pen. Efficiëntie en effectiviteit binnen het kennisgebruik dienen voorop te 
staan in een praktijk waar het omgaan met een schaarste aan financiële mid
delen aan de orde van de dag is. "Het bewust bewaken, opslaan, verdelen, 
beschikbaar stellen van kennis is een gebied dat nog sterk wordt veronacht
zaamd", stelt Mantz-Thijssen (1989, blz. 31). Typerend is het dat zij vervolgens 
in haar proefschrift nauwelijks aandacht aan deze leemte besteedt! 
Tegelijkertijd kan ook de inhoudelijke kwaliteit van het ruimtelijk beleid 
verbeterd worden. Needham (1977, blz. 15) heeft het over "planning mistakes, 
where the cause of the mistakes was ignorance of important interactions 
For whatever reasons important interactions were ignored, the results were 
that the consequences of the planners' actions were not correctly predicted or 
that the full extent and significance of the predicted consequences were not 
appreciated." Het gaat er dus om op een effectieve en efficiënte manier om te 
gaan met inhoudelijk juiste kennis, hoe moeilijk deze inhoud vaak ook te 
bepalen is! 

Aandacht voor het gebruik van kennis in de praktijk is ook van belang in een 
tijd waarin de informatieplanning binnen het openbaar bestuur een grote 
vlucht genomen heeft. Steeds meer wordt onderkend dat informatie een be
langrijke rol speelt binnen een organisatie en dat dus een goede planning van 
informatiestromen, informatieproductie en informatieverwerking een solide 
basis kan vormen voor beleidsvorming en beleidsuitvoering, maar dat daar 
tegelijkertijd ook de nodige problemen aan kleven (zie o.a. Snellen, 1988; 
Snellen en Westra, 1989; Snellen c.s., 1989; Hopstaken en Kranendonk, 1989; 
Den Hollander en Ewalts, 1990). Ook de meest recente ontwikkelingen op het 
gebied van informatisering met betrekking tot zogenaamde expert- en kennis
systemen, systemen die het redeneren van een expert via beslisregels naboot
sen en op die manier de besluitvorming ondersteunen, geven aan dat kennis 
een belangrijke rol speelt bij het nemen van beslissingen. In dat kader dragen 
Lucardie en Arts (1990) als oplossing aan om binnen een organisatie uit te 
gaan van een zogenaamd 'knowledge perspective'. "From a knowledge pers
pective one of the key assets held by any organisation is the human know
ledge and reasoning ability. Every worker is seen as a knowledge-worker and 
a staff member is valuable mainly because of his of her possession of a 
certain amount of knowledge." (Lucardie en Arts, 1990, blz. 2). Niet alleen 
informatie in allerlei vormen is dus belangrijk, maar kennis in het algemeen, 
en dan niet alleen kennis opgevat als wetenschappelijk onderzoek. Ook andere 
auteurs gaan, zij het vaak impliciet, van deze gedachtengang uit (o.a. Nou
wen, 1990). 

Het belang van deze studie moet daarnaast gezocht worden op het educatieve 
vlak. De opleiding speelt een voorname rol in de overdracht van kennis. Met 
name gaat het hier om zogenaamde basiskennis, bepaalde standaardmethoden, 
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vaardigheden en feitelijkheden, die onmisbaar zijn in de praktijk maar vaak 
onbewust toegepast worden. Uit psychologisch onderzoek (zie Grondslagen 
van PGO, 1988) blijkt dat gemiddeld 70 procent van wat mensen leren aan 
concreet feitenmateriaal weer vergeten wordt. Voorzover de uit de opleiding 
bijgebleven kennis gedetailleerd is, gaat het om kennis die dicht bij het 
practisch handelen gelegen is en die een grote gebruikswaarde heeft. Daar
naast blijken er door de een aantal jaren durende confrontatie met een be
paald vakgebied, vermogens te ontstaan die niet rechtstreeks lijken voort te 
komen uit kennis die ooit geleerd is. Natuurlijk is het zo dat het functioneren 
in de praktijk en het kennisgebruik daarbinnen, dingen zijn die moeilijk 
aangeleerd kunnen worden. Het is echter niet onmogelijk. Inzicht in de pro
cessen van kennisgebruik in de praktijk van de ruimtelijke ordening en plan
ning kan ertoe bijdragen dat de opleiding nauwer aan kan sluiten bij de prak
tijk en dat de opgeleiden beter voorbereid kunnen worden op hun functio
neren in de praktijk. Daarnaast kan de studie behulpzaam zijn bij het formu
leren van opleidings- en bijscholingsprogramma's voor ruimtelijke planners 
die al geruime tijd in de praktijk werkzaam zijn (voor een min of meer 
vergelijkbaar in Groot-Brittannië verricht onderzoek, zie Department of the 
environment. Managing urban change, 1988). 

Tenslotte probeert deze studie gedeeltelijk invulling te geven aan een bijna 
onbeschreven blad binnen het wetenschapsgebied van de planologie. Ondanks 
het feit immers, dat de laatste jaren zeer duidelijk het besef gegroeid is dat 
de beleidsvorming op het niveau van de beleidsmaker geen instrumenteel en 
rationeel verlopend proces is (zie bijvoorbeeld het citaat van Kreukels aan het 
begin van dit hoofdstuk), zijn daar onderzoeksmatig weinig conclusies aan 
verbonden. Binnen het wetenschapsgebied van de planologie is er in Neder
land nauwelijks onderzoek gedaan naar de minder tastbare en minder ratio
nele factoren binnen het ruimtelijk beleidsproces op het niveau van de ruim
telijke planner. Creativiteit, intuïtie, ervaring, onbewust gebruik van kennis en 
andere persoonlijke, c.q. persoonsgebonden factoren spelen een belangrijke rol 
in de beleidsvorming. Aandacht voor deze aspecten relativeert de gedachten-
gang van de 'technical rationality (zie Schön, 1983a) en kan daarmee de 
reden voor het falen van de ruimtelijke planning verleggen van falen door het 
niet meewerken van anderen, of door het niet goed uitvoeren van een plan, 
of door het niet werken van een procedure, naar falen door verkeerde veron
derstellingen van de ruimtelijke planners zelf, en daarmee naar de basis 
waarop die veronderstellingen en redenaties berusten. Natuurlijk kan het ook 
zo zijn dat juist deze factoren ervoor zorgen dat er sprake is van een succes
volle ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening (zie Peters en Waterman, 
1982; Rowan, 1987). 

Uit het voorgaande blijkt dat binnen deze studie voor een operationele en 
zeer praktijkgerichte invulling van het kennisvraagstuk gekozen wordt. Zonne
veld (1991, blz. 8) stelt in zijn proefschrift over ruimtelijke planconcepten 
terecht dat de manier waarop wordt waargenomen sterk bepaald wordt door 
de sociale context: 'Hoewel elk subject een eigen kennisarsenaal heeft, is dit 
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voor een groot deel middels socialisatie overgedragen Het begrip 'woning' 
in de Westerse samenleving heeft een andere betekenis dan in een samenle
ving waarin bijvoorbeeld stam- en familierelaties dominant zijn, zoals bijvoor
beeld in bepaalde delen van Afrika." Ook de invulling van wat ruimtelijke 
planning en ruimtelijke ordening is verschilt per samenleving, land en natuur
lijk per tijdsperiode. Deze studie zal echter niet ingaan op de culturele en 
structurele kenmerken en processen met betrekking tot het gebruik van ken
nis. Zonder het belang van deze kennissodologische benadering van onderha
vig vraagstuk te onderkennen wordt daar in deze studie niet voor gekozen. 

Voordat de vragen, die binnen dit onderzoek beantwoord worden, de revue 
passeren wordt er stilgestaan bij een onderzoek van Healey en Underwood 
(1978, zie ook Underwood, 1980). Voorzover bekend is dat Engelse onderzoek 
het enige dat de thematiek uit deze studie als onderwerp heeft. De studie is 
voor dit onderzoek een belangrijke inspiratiebron geweest, ondanks de geda
teerdheid ervan. De volgende paragraaf biedt daarmee een eerste kijk in de 
keuken van het kennisgebruik in de praktijk van de ruimtelijke planning. 

1.2 de studie van Healey en Underwood 

De studie, met als titel 'Professional ideals and planning practice', heeft als 
onderwerp in hoeverre de ideeën, in ruime zin, van ruimtelijke planners, de 
organisationele context waarin zij opereren beïnvloeden en hoe die context 
voornoemde ideeën beïnvloedt. Het betoog splitst zich op in twee delen. 
Eén deel behandelt de kennis welke in de ruimtelijke planningpraktijk ge
bruikt wordt. Het betreft hier de inhoud van kennis, de origine ervan en de 
doelen voor het gebruik ervan. Het andere deel beschrijft de organisatie
context. Het gaat hier om de zogenaamde 'action spaces' - de ruimte waar
binnen een planner invloed uit kan oefenen en handelen -, de netwerken 
waarin een ruimtelijke planner functioneert en de al dan niet voor een plan
ner aanwezige referentiegroepen. In de planningpraktijk bleek men gebruik te 
maken van kennis ontleend aan: 
- standaardprocedures, 
- literatuurbronnen, 
- informatie- en adviesnota's, 
- "ways of analysing particular issues (e.g. housing, employment, conserva
tion) and of drawing out policy questions, 
- and ways of presenting information to different audiences (e.g. the council 
or the public)." (Healey en Underwood, 1978, biz. 105). 
Daarop aansluitend en deze opsomming deels overlappend wordt er gekomen 
tot een inventarisatie van mogelijkheden tot bewustwording van ideeën en 
van criteria om die ideeën te evalueren: 
- lezen van tijdschriften over planning, 
- onderhouden van contacten met andere planners (op vergaderingen, cursus
sen), 
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- aanspreken van ervaring, 
- persoonlijke interessen, 
- opleiding die men genoten heeft of nog geniet en 
- de sfeer van de organisatie (is deze open of gesloten voor nieuwe ideeën). 
Ervaring bleek hiervan de belangrijkste factor, de opleiding daarentegen was 
van weinig betekenis. 

De practische werksituatie, de 'action space', van een planner wordt begrensd 
door de eisen van een hogere overheid, de specifieke problemen van een ge
bied, de aard van de politieke verhoudingen en de daaraan verbonden poli
tieke druk en het machts- en invloedspatroon binnen het ambtelijk apparaat. 
De politiek en de ambtenarij zijn daarbij veruit het meest bepalend. De orga-
nisationele context heeft consequenties voor het al dan niet gebruiken van 
bepaalde kennis. Dat hangt af van wie de planners proberen te overtuigen. 
Dit verschilt per keer en per situatie. Het is echter wel een feit dat ook in dit 
opzicht de politiek en de ambtenarij, in het bijzonder de meerderen, vrij sterk 
bepalend zijn. In de studie wordt duidelijk gemaakt dat steeds een bepaald 
concept 'verkochf wordt aan het publiek, gebruik makend van op dat concept 
gerichte kennis. Aan operationalisatie van het concept wordt daarbij echter 
niet meer gedacht. Ideeën die in de planningpraktijk gebruikt worden, worden 
veranderd door druk vanuit de organisatie, als het ware reagerend op referen
tiegroepen. Naast politieke figuren of ambtenaren kunnen dat ook professio
nele collega's of belangengroepen zijn. De planner kan daarnaast zichzelf als 
referentiegroep beschouwen. Healey en Underwood concluderen dat de in
vloed van planners vaak marginaal is. De planners laten zich leiden door do
minante gedachten in de organisatie-context. "The impression was of indivi
duals with varying collection of diffuse items of knowledge, sometimes rela
ted explicitly to some coherent framework of understanding, but often not 
explicitly integrated and sometimes apparently inconsistent", concluderen 
Healey en Underwood (1978, biz. 106) tenslotte. 

Healey en Underwood hebben met hun onderzoek een aanzet gegeven op een 
bijna maagdelijk onderzoeksterrein. Slechts zeer recentelijk is deze weg door 
een aantal onderzoekers weer ingeslagen (Thomas en Healey, 1988; Arts, 1988; 
1990; Healey, 1989; Khakee, 1989). Healey (1989) concludeert, naar aanleiding 
van een onderzoek waarin zij een dag lang een ruimtelijke planner intensief 
volgt, het volgende: "With respect to rules, the key dimensions were lines of 
political and officer accountability and their expression in formal procedures. 
With respect to resources, the key dimensions were the economic base of the 
conurbation, and the resources available to the council. (These of course 
included the 'knowledgeability' and 'communicative capadt/ of its officers, 
among many forms of non-material resources). But perhaps most noticeable 
were the ideas, notably the symbolism of design (what people think a nice 
building is), the ideology of a 'people-oriented planning service' and of the 
planner as interactively honest, open and reasoning." 
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1.3 centrale vraag en deelvragen 

Voorgaande beschouwingen leiden tot de volgende centrale vraag binnen dit 
onderzoek: Op welke wijze gaan vakbeoefenaren uit de Nederlandse praktijk 
van de ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening om met kennis? 
We kunnen deze centrale vraag opsplitsen in de volgende groepen deelvra
gen. Deze drie groepen vormen tevens het kader voor de indeling van deze 
studie. 

Α: ΤΗΕΟΚΕΉ5€ΗΕ VRAAGSTELLINGEN (deel 2) 
Deze zijn voor een deel planningtheoretisch van aard en voor een deel 
hebben ze betrekking op theorieën, c.q. ideeën van andere auteurs, over het 
gebruik van kennis: 
Al: Welke rol speelt kennis in de planningtheorie, van welk planningtheo
retisch inzicht wordt in dit onderzoek uitgegaan en hoe moet daarbinnen het 
kennisbegrip bezien worden? 
A2: Hoe kunnen de processen van kennisgebruik beschreven worden, welke 
factoren spelen daarbinnen een beïnvloedende rol, wat zijn de relaties tussen 
de (ruimtelijke) beleidsvorming en het gebruik van kennis en tot welk model 
leidt dit? 

B: EMPIRISCHE VRAAGSTELLINGEN (deel 3) 
BI: Op welke wijze en in welke mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk 
van ruimtelijke planning en ordening om met kennis? Is er sprake van 
bewuste dan wel onbewuste en/of systematische danwei onsystematische 
en/of expliciete dan wel impliciete toepassing? 
B2: Bestaan er in de praktijk van de ruimtelijke planning en ruimtelijke 
ordening factoren die van invloed zijn op het feitelijk gebruik van kennis en 
welke invloed hebben zij? 

C: ONTWERP-VRAAGSTELLINGEN (deel 4) 
Cl: Wat zijn de consequenties voor de planner als individu en de organisaties 
die zich met ruimtelijke planning bezighouden? Welke aanknopingspunten 
bieden de antwoorden uit de delen A en В voor de praktijk? 
C2: Wat zijn de consequenties voor de opleiding tot ruimtelijke planner 
(zowel met betrekking tot de beroepsopleiding zelf, als de her- en bijscholing 
in de praktijk)? 

1.4 vakbeoefenaren in de ruimtelijke planning 

Hierna zullen definities van een aantal algemene begrippen de revue passe
ren. Er wordt niet ingegaan op het omvangrijke en gevarieerde aanbod van 
definities voor de begrippen planologie, ruimtelijke planning en ruimtelijke 
ordening. Gekozen wordt voor een aantal gangbare omschrijvingen. Het enige 
dat, gezien de probleemstelling en de vraagstellingen, wel een ruimere 
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aandacht nodig heeft is het komen tot een goede omschrijving van wat in 
deze studie onder een vakbeoefenaar verstaan wordt. Hiema zal een vak-
beoefenaar met de term ruimtelijke planner aangeduid worden. Met de om
schrijving van de ruimtelijke planner wordt tegelijkertijd duidelijk wat in dit 
boek onder ruimtelijke planning verstaan wordt. De centrale begrippen kennis 
en kermisgebruik worden in de hoofdstukken 2 en 3 in detail uitgewerkt. 

Ruimtelijke planning kan kort omschreven worden als de (wetenschappelijke) 
voorbereiding van de ruimtelijke ordening. Waar hiema gesproken wordt over 
ruimtelijke ordening wordt bedoeld (naar Kreukels, 1980) de wijze waarop de 
overheid de ruimtelijke ontwikkeling van het land beïnvloedt en begeleidt. 
Het beroepsbeeld van de ruimtelijke planner is het best omschreven door Van 
der Gammen (1979). Hij schetst een beeld van de ruimtelijke planner dat nog 
steeds voor een groot deel op de huidige praktijk toepasbaar is. Duidelijk is 
dat niet meer uitgegaan kan worden van een onderscheid in de subcategorie-
en planologisch onderzoeker, ontwerper en beleidsambtenaar. De huidige 
ruimtelijke planner kan gezien worden als onderzoeker, ontwerper en beleids
maker in één. ledere planner heeft natuurlijk zijn eigen inhoudelijke specia
lisme, met uitzondering van de coördinerende generalist, die echter weer spe
cialist is op het procedurele vlak. Zo heeft Risseeuw (1982, blz. 194; zie ook 
Bentvelsen, 1989) het over de 'planologische schijf van vijf: 
1. mens-wetenschappers: in het algemeen geografen, economen, sociologen en 
planologen. 
2. natuur-milieu-wetenschappers: meestal landschapsarchitecten. 
3. artefacten-wetenschappers: stedebouwkundigen en soms civiel-planologen. 
4. verbindingen-wetenschappers: verkeerskundigen. 
5. regeling-wetenschappers: de juristen. 
Maar toch heeft een ruimtelijke planner doorgaans het ruime takenpakket van 
onderzoek, ontwerp èn beleidsformulering tegelijkertijd onder zijn hoede. 
Van der Gammen onderscheidt een aantal eigenschappen van huidige ruimte
lijke planners, waarvan er in ieder geval één niet specifiek te noemen is. Die 
eigenschap is de volgende: planologen komen met alle mogelijke beleidsver-
schijnselen in aanraking. Dit geldt echter ook voor beleidsmakers op bijvoor
beeld economisch of onderwijskundig gebied. De tweede eigenschap zou voor 
een deel specifiek genoemd kunnen worden: ruimtelijke planners beschikken 
over diverse sociaal-wetenschappelijke bekwaamheden (kennis, inzichten, 
methoden en vaardigheden). Specifiek planologisch is puur inhoudelijke ken
nis met betrekking tot de Wet ruimtelijke ordening, niet specifiek zijn metho
des voor het verwerken van enquêtes - dat weet een econoom of een socio
loog ook. De derde eigenschap is specifiek en tegelijkertijd triviaal: planologen 
hebben meestal een dienstverband met een instantie op het gebied van het 
ruimtelijk beleid. Daarbij is echter ook een aantal kanttekeningen te maken. 
De laatste jaren zien we immers de lichte trend dat planologen steeds meer in 
het bedrijfsleven en bij non-profit instellingen terechtkomen (zie Huijts, Van 
der Valk en Wallagh, 1990). 

Van der Gammen geeft op een vrij globale wijze aan wat hij onder een ruim
telijke planner verstaat. Voordat wat dieper op een meer werkbare omschrij-
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ving ingegaan wordt zal hieronder de organisatie van de ruimtelijke planning 
in een middelgrote gemeente in Nederland besproken worden (kader 1.3). De
ze bespreking geeft een indicatie van wat het planologische werk op dit mo
ment inhoudt. 

kader 1.3 

In een middelgrote gemeente bestaat de organisatie uit 3 sectoren Sector 3, de sector die 
zich met ruimteligke planning bezighoudt, is opgebouwd uit dne afdelingen Ten eerste is 
er een afdeling met als taak het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op langere termijn, met 
specifieke aandacht voor de rol en de betrokkenheid van de gemeenteli)ke overheid Ten 
tweede is er een afdeling die als taak heeft het nader uitwerken van het ruimtelijk beleid 
in plannen, verordeningen ed. Deze afdeling is als volgt opgebouwd. 
1. bureau ruimtelijke ordening, stedebouw en monumenten met als taak het samenstellen 
van plannen, regels, randvoorwaarden op het gebied van de stedelijke ordening, de pla-
nologisch-jundische inrichting en de vormgeving van de stad 
2 bureau volkshuisvesting, economische zaken, grondzaken met als taak het aanbieden 
van ruimte ten behoeve van wonen en werken 
3 bureau openbare ruimte, milieu met als taak de zorg voor de bereikbaarheid en de 
verblijfskwahteit van wonen, werken en recreëren, afgestemd op de eisen die de omgeving 
en het milieu hieraan stellen. 
Ten derde is er een afdeling met beheerstaken als het toetsen en afhandelen van subsidie
aanvragen met betrekking tot vergunningen en het toezicht op het gebruik van de ruimte 
Op de eerste afdeling is er sprake van de formulering van integraal ruimtelijk beleid en 
de voorbereiding daarvan strategische plannen voor de gehele stad, al of met opgehangen 
aan een bepaald thema. Deze fase behoort duidelijk tot de ruimtelijke planning, hier zijn 
ruimtelijke planners aan het werk. Op de tweede afdeling komen we in een wereld waar 
junsten, stedebouwkundigen en verkeerskundigen een grote rol spelen Zij zitten op het 
raakvlak van strategisch en operationeel niveau, van beleidsvorming en beleidsuitvoering 
Het is de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, inclusief de uitvoering van de 
strategische keuzen Dat laat echter onverlet dat hier eveneens strategische keuzen gemaakt 
worden Op de derde afdeling is nauwelijks sprake meer van ruimtelijke planning Daar is 
al daadwerkelijk sprake van uitvoering. 

Een ruimtelijke planner nu, kan het best omschreven worden als een mede
werker (m/v) binnen een organisatie die zich bezighoudt met de formulering 
van strategisch ruimtelijk beleid en de voorbereiding van de uitvoering daar
van door middel van operationeel ruimtelijk beleid. 

Er zit een aantal bestanddelen in deze definitie die hieronder nader uitge
werkt zullen worden Allereerst de werkplek van de ruimtelijke planner: een 
organisatie. Dit kan zowel een overheidsorganisatie zijn als een bednjf of een 
non-profit instelling. Voorbeelden zijn er legio: een gemeentelijke ambtenaar 
die zich bezighoudt met een bestemmingsplan buitengebied, een junst in een 
bedrijf die onderzoekt waar het bedrijf zich het beste kan vestigen, of een 
planoloog die werkt voor een belangenorganisatie op het gebied van milieu
zorg Het tweede bestanddeel van de definitie heeft betrekking op de activi
teiten van een ruimtelijke planner. Bij het formuleren van beleid wordt zowel 
gedacht aan het maken van strategisch beleid, als aan het ontwerpen - soms 
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letterlijk op te vatten als het tekenen door een stedebouwkundige of een ci-
viel-technicus - en het voorbereiden van operationeel beleid. Bij het derde 
onderdeel van de definitie, het ruimtelijk beleid, moet gedacht worden aan 
het beleid in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, maar ook aan het 
andere beleid dat ruimtelijk, c.q. locatie- of gebiedsgebonden is, bijvoorbeeld 
beleid in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing en landinrichtingsbe-
leid. Daarnaast is ook het sectorale beleid met een sterke ruimtelijke inslag 
belangrijk. Ook hier zijn ruimtelijke planners bezig. 
Met deze definitie is bewust gekozen voor een niet te strenge inperking om
dat de praktijk dat eenvoudigweg niet toelaat. Door het beschrijven van de 
ruimtelijke planner 'in het algemeen' is echter niet gezegd dat er geen onder
scheid gemaakt kan worden in verschillende soorten ruimtelijke planners. Dé 
ruimtelijke planner wordt niet als zodanig opgeleid. De start vormt meestal 
een min of meer specialistische opleiding tot bijvoorbeeld stedebouwkundige, 
civiel-technicus, landschaps-architect, jurist, financieel deskundige, of plano
loog. Toch hoeft dit niet te betekenen dat er niet gesproken kan worden over 
dé ruimtelijke planner als verzamelnaam voor al deze subdisciplines. De 
overeenkomsten zijn in de definitie naar voren gekomen. Zij ontstaan met 
name in de dagelijkse praktijk waarin de min of meer specialistische op
leidingen samenkomen en elkaar beinvloeden. De scheidslijnen tussen de ver
schillende subdisciplines vervagen in de praktijk. 

1.5 leeswijzer 

Dit boek moet als volgt gelezen worden. In het eerste deel, onderhavig hoofd
stuk, is het kennisvraagstuk geschetst, uitmondend in de formulering van de 
centrale vraag binnen dit onderzoek. De van deze probleemstelling afgeleide 
deelvragen zorgen voor de structuur in de rest van het boek. In de hoofd
stukken 2 en 3, opgenomen in deel 2, vindt een uiteenzetting plaats van het 
theoretisch kader (de theoretische vraagstellingen). De aanduiding theoretisch 
wil in dit geval niet zeggen: onleesbaar. Geprobeerd is de theorie op een zo
danige manier uit de doeken te doen, dat ook een minder ingewijde het ver
haal kan volgen. En, wat nog belangrijker is, de theorie is zo sterk met de 
praktijk verbonden dat een (aankomende) ruimtelijke planner in de theorie 
zeer veel van het practische werken terug kan vinden. In deel 3 wordt ver
slag gedaan van het empirische onderzoek, zoals dat in drie middelgrote 
gemeenten in Nederland is uitgevoerd. De eerder geformuleerde empirische 
vraagstellingen worden in dit deel, voor zover mogelijk, beantwoord. In deel 
4 worden de consequenties van het voorgaande bekeken voor de praktijk van 
de ruimtelijke planning (de ontwerpvraagstellingen). Tevens wordt het begrip 
kennismanagement geïntroduceerd, als aanzet voor een betere kijk op het 
kennisvraagstuk. 
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DEEL 2 

KENNIS, PLANNING EN 
HET KENNISMODEL 

There is a rockbound difference between scientific work as it appears in print and the 
actual course of inquiry The difference is a little like that between textbooks of 
scientific method and the ways in which scientists actually think, feel, and go about 
their xoork. The books on methods present ideal patterns, but these tidy, normative 
patterns do not reproduce the typically untidy, opportunistic adaptations that 
scientists really make. The scientific paper presents an immaculate appearance which 
reproduces little or nothing of the intuitive leaps, false starts, loose ends, and happy 
accidents that actually cluttered up the inquiry. 

Merton, geciteerd in: 
Peters en Waterman, 1982, bh. 48 
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HOOFDSTUK 2 

KENNIS EN PLANNING 
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HOOFDSTUK 2: KENNIS EN PLANNING 

kader 2.1 

"Winkdconcepten onderhevig aan g ed unge veranderingen" Stevens doet in Bouw, nr 25, 
1988, blz 58-60, verslag van een interview met ir. С F van der Goes, werkzaam bij een 
bureau voor architectuur en stcdebouw Van der Goes heeft zich gespecialiseerd m het 
verbeteren van winkelcentra. "Welke middelen voor de upgrading worden toegepast hangt 
sterk af van de plaatselijke situatie, maar ir Van der Goes heeft m de loop der jaren enige 
axioma's ontwikkeld die eigenlijk voor alle winkelcentra m min of meer gelijke mate 
geldigheid hebben" De volgende worden door Van der Goes aangehouden 

- er moeten duidelijke circuits ("looplijnen") worden ontwikkeld, waarbij de belangstelling 
van het publiek voortdurend gaande wordt gehouden door attractieve punten 
- er moet sprake zijn van een harmonische inpassing van een winkelcentrum in de stede-
bouwkundige omgeving "Hij propageert dus een organische benadering van dit soort 
commerciële ruimten in een stedebouwkundige structuur, waarbij op logische wijze door 
de verkeersstroom, looproutes, de wmkelstructuur, zichtlijnen en ruimtevormen het 
publiek naar de centra geleid wordt " 
- overkapping, zodat een beschutte en intiemere ruimte ontstaat, is een goed instrument 
om de attractiewaarde te vergroten, wordt er met overdekt, dan moet er iets aan de 
fronthoogte van de winkels worden gedaan. 
- de scheiding tussen binnen- en buitenruimte moet worden doorbroken 
- winkeliers moeten samenwerken om tot een eenheid van presentatie ("verpakking") te 
komen 

Van der Goes werkt als ruimtelijk adviseur voor gemeenten, maar zou even goed als 
ambtenaar in zo'n gemeente werkzaam kunnen zijn In zijn adviezen gaat hij uit van ver
onderstellingen en kennis, op basis waarvan hij plannen maakt voor het verbeteren van 
winkelcentra Hij gebruikt veronderstellingen over het gedrag van winkelend publiek, over 
gedrag van winkeliers en over de manier waarop daaruit volgend de ruimte ingericht 
dient te worden Het zijn "in de loop der jaren ontwikkelde axioma's" Deze ervaringen 
vormen de basis van zijn werk kennis als basis voor planning 

2.1 inleiding 

In deze inleiding wordt stilgestaan bij de manier waarop de eerste theore
tische vraagstelling (Al: Welke rol speelt kennis in de planningtheorie, van 
welk planningtheoretisch inzicht wordt in dit onderzoek uitgegaan en hoe 
moet daarbinnen het kennisbegrip bezien worden?) beantwoord zal worden en 
de visie die hieraan ten grondslag ligt. Probleem daarbij is dat in de 
planologische vakliteratuur nog nauwelijks geschreven is en in de vakwereld 
weinig gesproken wordt over de rol van kennis in de ruimtelijke planning. 
Onder planningtheoretici werd erover gesproken, maar deze discussies staan 
al weer geruime tijd op een laag pitje, een enkele uitzondering daargelaten 
(o a Friedmann, 1987, Forester, 1989) 
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Deze studie zwengelt deze discussie weer aan om tot inzicht te komen in het 
begrip kennis en in de rol die kennis in de ruimtelijke planning kan en zou 
moeten spelen. Vraag die daarbij gesteld dient te worden is, of de stand van 
zaken met betrekking tot de planningtheorie tot een bevredigende afwikkeling 
van het in het vorige hoofdstuk geschetste probleem zal leiden. Het voorlo
pige antwoord is nee. Het feit dat binnen de planningtheorie statisch met het 
begrip kennis wordt omgesprongen brengt ons niet tot de kern van het vraag
stuk en daarmee ook niet tot een creatieve en afdoende oplossing ervan. 

Literatuur op het vlak van de zogenaamde 'information-processing'- (zie o.a. 
Lord en Maher, 1990) en bedrijfskundige literatuur (zie o.a. Morgan, 1986; De 
Geus, 1988; Bomers, 1989; Van der Zee, 1989; 1990) introduceren een meer dy
namisch perspectief. Ook aandacht voor processen op micro-niveau is hierbij 
belangrijk (zie o.a. Argyris en Schön, 1976; 1978; Schön, 1982; 1983a; 1983b; 
1988; Bolan, 1980; deze literatuur wordt in het volgende hoofdstuk behan
deld). Geprobeerd zal worden het dynamische karakter van de planning en 
met name de belangrijke creatieve en instigerende rol die kennis daarbinnen 
kan spelen, overtuigend voor het voetlicht te brengen. 
Een rode draad die daarnaast uit dit dynamische denken voortkomt is een 
hernieuwde aandacht voor het object van planning. Dit object krijgt echter in 
deze studie een speciale betekenis vanuit een zogenaamde handelingsgerichte 
visie. Termen die aan de beleidswetenschappen ontleend zijn, zoals uitvoering 
en doorwerking (zie o.a. Simonis, 1983; Korsten, 1985; Bressers en Ringeling, 
1989; Van de Graaf en Hoppe, 1989), geven het begrip kennis een invulling 
die het in verband brengt met het nieuwe, dynamische planningtheoretische 
denken (zie ook Roweiss, 1988). 

Deze twee lijnen geven de visie aan van waaruit deze studie is geschreven. 
Dit dynamisch perspectief heeft zowel de uitwerking van het onderzoekspro
ject als de antwoorden op de probleemstelling en de vraagstellingen beïn
vloed. 

2.2 kennis en planningtheorie 

In de planningtheorie en de daarbinnen gehanteerde planningconcepties speelt 
kennis een centrale rol. ledere conceptie van of over planning geeft namelijk 
een bepaalde plaats aan het begrip kennis. Een conceptie van of over plan
ning is een aanbeveling voor de aanpak van planning (Snellen, 1984, blz. 3). 
Van Vught (1982, blz. 61) is iets uitgebreider "Planningconcepties zijn te 
beschouwen als de diverse, uit de planningliteratuur te distilleren voorstellen 
en opvattingen over 'hoe je het best zou kunnen plannen'." 
Met betrekking tot de verschillende concepties bestaat nogal wat verwarring. 
Gelijke benamingen worden gebruikt voor in accent verschillende concepties 
en het omgekeerde is eveneens het geval. Ook komt het voor dat concepties 
over planning verkeerd geïnterpreteerd worden. De reactie, het ontwikkelen 
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van een 'nieuwe' conceptie, is dan in wezen overbodig werk. De interpretatie-
verwarring is een reden waarom er zoveel verschillende - of zijn het dezelf
de? - concepties over planning zijn. Van Vught (1982) telde er al 34 zonder 
de indruk te wekken volledig te zijn. Snellen (1984) stelt impliciet dat de 
interpretatie-verwarring wel eens bewust gecreëerd zou kunnen zijn. Hij ver
wijst naar het universitaire systeem, "dat van elke planninghoogleraar zou 
eisen dat hij een theorie de zijne zou kunnen noemen Daarnaast speelt 
een rol dat ondememings- en overheidsplanning een belangrijke markt voor 
onderzoek en advies zijn. Adviseurs ontwikkelen een 'eigen' benadering om 
zich in de onderlinge concurrentie bij opdrachtgevers te profileren en daar
door mogelijk sterker te staan." (Snellen, 1984, blz. 5). 

Hier wordt geprobeerd tot een zeer globale samenvatting van de grote hoe
veelheid concepten over planning te komen. Deze samenvatting geeft tevens 
inzicht in de rol die kennis in de verschillende planningconcepties speelt. 
Belangrijk is te vermelden dat kennis in die concepties in een enge zin ge
bruikt wordt: kennis gedefinieerd als objectief verkregen informatie, met name 
verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. 
Twee concepties over planning kunnen onderscheiden worden: conceptie A en 
conceptie Z. De twee letters A en Ζ impliceren twee dingen: 
- de concepties vormen de uiteinden van een continuüm, 
- de vorm van de letter geeft aan hoe het beleidsproces volgens de conceptie 
verloopt of zou moeten verlopen. 

Binnen conceptie A, met name in de jaren zeventig in Nederland binnen de 
ruimtelijke planning en ordening toegepast, wordt sterk de nadruk gelegd op 
de rol van informatie in het beleidsproces. De informatie vormt de basis voor 
het beleidsontwerp dat leiding geeft aan de actie. Het model is gebaseerd op 
drie dichotomieën: de scheiding tussen voorbereiding en uitvoering, tussen 
doeleinden en middelen en tussen politiek en bestuur. Naar analogie met de 
natuurwetenschappen gaat men uit van de mogelijkheid van een volledige be
heersing van maatschappelijke processen. De overheid staat in die beheersing 
centraal als de beleidsvoerende instantie. De samenleving is slechts een 
passieve doelgroep. Het planningproces heeft een lineair verloop en kent de 
hierna te noemen opeenvolgende fasen, aan te duiden met de trefwoorden: 
doeleinden, alternatieven, evaluatie, plan, beslissing, uitvoering. De letter A, 
een pyramidevorm, geeft aan dat dat proces verloopt van een brede verken
ning via alternatieven naar de keuze van het beste alternatief. 

Binnen conceptie Ζ wordt beleid gevormd in overleg en onderhandeling tus
sen private en publieke actoren. Machtsverhoudingen spelen een belangrijke 
rol. 'Tegenover een beleidsvorming primair op basis van wetenschappelijke 
rationaliteit (c.q. onderzoek), , wordt dus een beleidsvorming gesteld op 
basis van overleg, onderhandeling en onderzoek. Op deze wijze wordt niet al
leen recht gedaan aan de bijdrage van planners maar ook aan de bijdrage van 
de wijdere groep van betrokkenen, zowel in de inteme beleidssector ( ), als 
in de buitenwereld ( )." (Simonis en Van Houten, 1985, blz. 247). Wissel-
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werking en terugkoppeling vormen binnen deze conceptie belangrijke acties. 
Het proces verloopt zig-zaggend, vandaar de letter Ζ ter aanduiding van deze 
conceptie. 

Zoals gezegd, conceptie A en conceptie Ζ vormen de uiteinden van een conti
nuüm. De ontelbare posities tussen de uiteinden kunnen we in de werkelijk
heid terugvinden. In het algemeen wordt gesteld dat de positie die ingeno
men wordt, per beleidsprobleem verschilt en dus context-gebonden is. In het 
ene geval, bij wat minder complexe problemen en eenvoudige beslissingsstruc
turen, overheerst conceptie A, in het andere, bij tegengestelde kenmerken, 
conceptie Ζ (Simonis en Van Houten, 1985; Hagelaar en Steenbergen, 1988; 
Sillince, 1986). Ook wordt door verschillende auteurs geconcludeerd dat 
verschillende beleidsactoren ook verschillende beleidsmodellen, c.q. concepties 
kunnen hanteren (Healey en Underwood, 1978; Hagelaar en Steenbergen, 
1988; Knox en Cullen, 1985). Er blijkt tegelijkertijd een discrepantie te bestaan 
tussen het 'concepf dat men nastreeft en het in de praktijk gehanteerde. Vol
gens Healey en Underwood (1978, blz. 108) is er in de praktijk vaak sprake 
van 'ad-hoc land managemenf terwijl men planning als 'the systematic con
sideration of policy issues' nastreeft. Sillince (1986) constateert dat plannen 
aan de buitenwereld worden gepresenteerd alsof er een strategie volgens con
ceptie A werd gevolgd bij het opstellen ervan. "One alternative to this 
approach is for plans to be much more open about advocating particular poli
tical principles, values, or assumptions. This necessitates inclusion of the other 
conflicting values that exist." (Sillince, 1986, blz. 89). 

Conceptie A kan ons tot de gedachtengang verleiden dat als er maar voldoen
de kennis is en dat als die kennis juist gebruikt wordt dat dan ook de resul
taten van beleid, in de vorming waarvan gebruik gemaakt wordt van die ken
nis, optimaal zijn. Deze gedachtengang heeft ook lange tijd de studies over 
het gebruik van onderzoek, en dus kennis zoals de term in conceptie A ge
bruikt wordt, bij beleidsvorming gedomineerd. Dat kleurde ook steeds de 
soms merkwaardige conclusies op basis van deze studies. Zo geeft Weiss 
(1977b) aan dat een aantal 'taken for granted' veronderstellingen in deze sfeer, 
onderzoekers en beleidsvoerders met betrekking tot het gebruik van onder
zoek en kennis lange tijd beïnvloed hebben, bijvoorbeeld dat het gebruik van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek in beleid goed is, dat dat leidt tot betere 
beleidsbeslissingen en dat gebruik op dit moment onvoldoende is. Hierbij 
wordt echter ten onrechte een causaal verband gelegd tussen aanwezigheid 
van kennis en de kwaliteit van beleidsbeslissingen. 

2.3 handelen in onzekerheid 

De gedachtengang zoals die op het einde van de vorige paragraaf is weer
gegeven kan ook bespeurd worden bij auteurs die aandacht besteden aan het 
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begrip onzekerheid. Toch moet geconcludeerd worden dat een groot aantal 
van hen rekening houdt met hetgeen met conceptie Ζ bedoeld wordt. 

Friend en Jessop (1969) beschrijven drie soorten onzekerheden binnen het 
planproces: 
1. 'uncertainties in the knowledge of the external planning environmenf. Deze 
onzekerheden betreffen de huidige en toekomstige fysieke, sociale en econo
mische structuur en de te verwachten effecten van mogelijke toekomstige be-
leidsinterventies. 
2. 'uncertainties as to future intentions in related fields of choice'. Het betreft 
hier onzekerheden die het gevolg zijn van het beleid dat in 'aangrenzende 
sectoren' gevoerd wordt en gaat worden. 
3. 'uncertainties as to appropriate value judgements'. Het gaat hier om onze
kerheden die samenhangen met waardeoordelen die nu en ook in de toe
komst aan elk beleidshandelen inherent zijn. 
Volgens Friend en Jessop zijn er manieren waarop de onzekerheden terugge
drongen kunnen worden opdat de keuzes die met betrekking tot het beleid 
gemaakt worden meer verantwoord zijn. Bij de eerste soort onzekerheid kan 
dat gebeuren door het verzamelen van meer en beter gesystematiseerde infor
matie en een nadere interpretatie ervan. Zo stelt ook Hoogerwerf (1987, blz. 
13) dat er sprake is van "relatief weinig objectieve, systematische en analy
tische informatie (wetenschappelijke informatie) en relatief veel subjectieve 
onsystematische en niet-analytische informatie (door partijpolitiek en groeps
belangen gekleurde informatie)." 
De tweede soort onzekerheid kan verminderd worden door middel van het 
betrekken van meer beleidsterreinen bij het ontwerpen van het 'eigen' beleid. 
Op deze manier wordt onzekerheid via coördinatie, gedeeltelijk, aan banden 
gelegd. Aan de derde soort onzekerheid kan weerstand geboden worden door 
middel van "more clear-cut guidance on policy" (Friend en Jessop, 1969, blz. 
95), waarbij men met name op het politieke vlak meer duidelijkheid probeert 
te krijgen. De twee laatste oplossingen tonen dat de auteurs ook rekening 
houden met hetgeen hiervoor met conceptie Ζ bedoeld wordt. 

Faludi en Hamnett (1978) onderscheiden daarnaast nog een vierde soort onze
kerheid: de procedurele onzekerheid. Deze vloeit voort uit de complexiteit 
van het instrumentarium. Ze heeft betrekking op de onzekerheid die voort
komt uit het feit dat men niet weet wie op welke momenten wat moet beslis
sen. Ook deze soort onzekerheid sluit aan bij conceptie Z. Een illustratie 
vormt kader 2.2. 
Christensen (1985, blz. 63) stelt dat "a critical planning task is recognizing and 
addressing uncertainty". Onzekerheid heeft volgens haar betrekking op 'tech
nology', de kennis nodig om iets te kunnen doen, en op 'goal', het doel. De 
technologie, c.q. kennis, kan voorhanden zijn of niet voorhanden zijn. Over 
het te bereiken doel kan men het eens of oneens zijn. Zo ontstaan er vier 
situaties, waarin planning zich kan bevinden: 
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koäer22 

Het geval van de woningkonhngenten in Leiden Zuid-West toont .. de gevolgen van 
een te gennge greep op zaken, die van essentieel belang zijn voor het welslagen van de 
planning De gemeente-ambtenaren, die verantwoordelijk waren voor volkshuisvesting en 
stadsontwikkeling hadden geen idee hoeveel kans hun plannen maakten om te worden 
uitgevoerd ZIJ vonden hiervoor weinig begnp bij de hogere overheid, die zelf nogal was 
vastgelopen in haar eigen procedures. De bottlenecks, zoals bijvoorbeeld bij de Provinciale 
Directie voor de Volkshuisvesting, leidden tot vertragingen bij de goedkeuring van wo-
mngbouwprojekten. Tekenend voor de sfeer is, dat de betrokken gemeente-ambtenaren 
toen aandachbg naar radio-uitzendingen met de aankondiging van het worangbouwpro-
gramma van de regering luisterden om erachter te komen hoeveel kontingenten ze zouden 
knjgen. 

(Paludi en Hamnett, 1978, blz. 172) 

1. kennis is voorhanden, er is eensgezindheid over het doel: planning is in dit 
geval 'rational application of knowledge'. 

2. kennis is niet voorhanden, er is wel eensgezindheid over het doel: planning 
is een 'learning process'. 

3. kennis is voorhanden, er is geen eensgezindheid over het doel: planning is 
een 'bargaining process'. 

4. kennis is met voorhanden, er is geen eensgezindheid over het doel: 'then 
planning becomes part of the search for order in chaos'. 

Ze concludeert dat "planning processes can be understood as addressing diffe
rent conditions of uncertainty. Thus planners must assess the actual conditions 
of uncertainty that characterize the particular problem they are confronting 
and then select a style of planning that suits those conditions. By tailoring 
planning to real-world conditions, the planner is acting contingently In doing 
so the planner copes rationally with uncertainty." (Christensen, 1985, blz. 69). 
Van de Graaf en Hoppe (1989, blz. 69; zie ook Hoppe, 1988) zien ook de 
ernst van de situatie in als zij concluderen dat aan de ene kant de beginsi
tuatie - de handelingscondities - slechts voor een deel bekend, en zelfs ken
baar is en aan de andere kant de eindsituatie - de handelingsgevolgen - alleen 
maar ten dele te voorzien is, waarbij er vaak ook nog sprake is van onbedoel
de gevolgen: het handelen van de beleidsvoerder is in hoge mate handelen in 
onzekerheid. Hoppe (1988, blz. 63): "Een waarschijnlijke reactie van praktische 
beleidsmakers op extreme onzekerheid is de vlucht in het geloof, in niet-ken-
bare handelingscondities die zij ten onrechte als bekend beschouwen." Dit 
leidt tot leugens, bedrog, desinformatie, vermijdingsgedrag, of tot meer struc
turele reacties als het ontwerpen van een beleidstheologie ter rechtvaardiging 
van een bepaald beleid. Als er sprake is van condities die wel kenbaar zijn 
maar niet gekend speelt hetzelfde. 'Te gemakkelijk wordt berust in ignorantie 
of pseudokennis, terwijl met enige inspanning ontdekt had kunnen worden 
dat er alleen maar sprake is van risico of kwantitatieve onzekerheid - " 
(Hoppe, 1988, blz. 63). 
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De typen onzekerheid die Simonis en Van Houten (1985) onderscheiden slui
ten aan bij hetgeen Chris tensen stelt. Ze onderscheiden namelijk cognitieve en 
voluntaristische onzekerheid. "Cognitieve onzekerheid kan in beginsel worden 
gereduceerd door het gebruik van de resultaten van onderzoek Bij volun
taristische onzekerheid is sprake van onduidelijkheden wat betreft de ge
wenste beleidsstrategie of lopen de denkbeelden hierover bij de diverse par
tijen sterk uiteen Strategieformulering is hier eerder een kwestie van 
politieke standpuntbepaling en coalitievorming, waarbij informatie een aanvul
lende functie kan vervullen. Bij enkelvoudige analyses zal doorgaans vooral 
sprake zijn van cognitieve onzekerheid; bij strategische analyses van volun
taristische." (Simonis en Van Houten, 1985, blz. 251). 

Het begrip onzekerheid kent dus een gevaarlijke dimensie. De drang om 
steeds maar weer onzekerheden op te willen lossen, leidt een planner snel 
naar een speurtocht naar juiste kennis, zodat met zekerheid vastgesteld kan 
worden wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zelfs als we uitgaan van con
ceptie Ζ zou dat een logische gedachtengang kunnen zijn. De situaties die 
Chris tensen onderscheidt tonen dat aan (zie ook de enkelvoudige analyse en 
strategische analyse van Simonis en Van Houten). De problematiek van de 
'andere factoren' wordt opgelost door uit te gaan van het al dan niet eens
gezind zijn over het doel. Zij gaat ervan uit dat er situaties zouden bestaan 
waarin sprake is van eensgezindheid en het voorhanden zijn van juiste ken
nis. Het lijkt mij logischer dat er in iedere situatie sprake is van een "search 
for order in chaos", haar situatie 4. Toch biedt haar analyse twee belangrijke 
aanknopingspunten om verder te gaan: 

Aanknopingspunt 1: 
Met name situatie 2 kan interessant zijn in het kader van deze studie: er 
wordt, theoretisch, uitgegaan van eensgezindheid over het doel en er is spra
ke van een kennisprobleem. Planning als een leerproces is het antwoord. In 
de volgende paragraaf wordt daar uitgebreid bij stilgestaan, als geschreven 
wordt over het cybernetische model en de lerende organisatie. 
Aanknopingspunt 2: 
Niet het oplossen van onzekerheid maar het accepteren ervan is de enig juiste 
strategie, willen we niet verstrikt raken in goede bedoelingen en onjuiste 
oplossingen. Jauch en Kraft (1986) gaan nog een stapje verder als ze schrijven 
over het strategisch managen van onzekerheid in de profit-sector: ".... mana
gers make decisions that sometimes result in the aggressive creation of envi
ronmental uncertainty Through its influence on the environment, an orga
nization can create greater uncertainty for competitors, thereby enhancing its 
own competitive position. Such actions, while potentially increasing uncer
tainty for itself as well, can be seen as attempts to improve performance " 
(Jauch en Kraft, 1986, blz. 777). Hier wordt niet beweerd dat deze vorm van 
onzekerheidsmanagement een oplossing is voor het openbaar bestuur, maar ze 
biedt wel een geheel andere, positieve en daarmee ook een potentieel vrucht
bare kijk op het omgaan met onzekerheid. 
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Beide opmerkingen leiden naar een meer dynamische kijk op het kennisvraag
stuk. Zowel conceptie A als conceptie Ζ lijken op een statische manier met 
kennis om te gaan. In conceptie A vormt kennis het enige recept voor goede 
planning, in conceptie Ζ wordt er dan wel rekening mee gehouden dat er 
naast kennis ook andere factoren zijn die het planningproces beïnvloeden en 
dat het daardoor een zigzaggend proces wordt, er worden nauwelijks conse
quenties getrokken uit het feit dat, ook voor de gebruikte kennis en veronder
stellingen, dit zigzaggen voor continue veranderingen zorgt. In een volgende 
paragraaf wordt het dynamische perspectief als kader voor een 'oplossing' 
van het kennisvraagstuk aangereikt. 

2.4 het dynamische perspectief 

Het dynamische perspectief kan met name gevonden worden in bedrijfskun
dige literatuur en studies die het zogenaamde 'information-processing' als 
onderwerp hebben. Zo onderscheiden Lord en Maher (1990) verschillende mo
dellen op het gebied van 'information-processing'. De hier bedoelde informatie 
en de positie die zij in de verschillende modellen toegewezen krijgt is te 
vergelijken met hetgeen in de planningtheorie over de rol van kennis in de 
verschillende concepties beweerd wordt: 

1. het rationele model: Dit model gaat ervan uit dat mensen alle relevante 
informatie voorhanden hebben, deze ook gebruiken en op basis van die 
informatie tot een maximaal resultaat komen. Het probleem bij dit model is 
dat het beschrijvend van bijna geen waarde is. Als mensen beslissen zullen zij 
nooit alle relevante informatie in hun bezit hebben en zelfs als dat zou 
kunnen, dan zouden ze nooit de meest optimale beslissing kunnen nemen (zie 
ook Wagemans, 1987, blz. 36: "Modellen veronderstellen informatie die in de 
praktijk niet aanwezig is."). De bezwaren tegen dit rationele model zijn 
dezelfde als de bezwaren die tegen conceptie A en voor een deel conceptie Ζ 
in te brengen zijn. 

2. het model van de beperkte capaciteit: Dit model gaat uit van het feit dat 
mensen "simplify information processing while still generating adequate but 
not optimal behaviors. These explanations of human behavior require only 
limited amounts and limited processing of information". (Lord en Maher, 
1990, blz. 12). Mensen bezitten slechts beperkte informatie en gaan er 
daarnaast op een veel simpeler manier mee om dan in het rationele model 
verondersteld wordt. Etzioni (1989) noemt het 'humble dedsion-making'. Dit 
model houdt rekening met het feit dat er in ieder mens een geheugen 
aanwezig is vol met impliciete theorieën en heuristieken. Het volgende model 
werkt dat verder uit. 

3. het expert model: Het expert model gaat ervan uit dat mensen redeneren 
vanuit al aanwezige en eerder ontwikkelde kennisstructuren. Deze kennis-
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structuren zijn echter gekoppeld aan een bepaald domein. Een expert kan 
gedefinieerd worden als iemand met een groot kennisdomein binnen een be
paalde context. Dat grote kennisdomein is opgebouwd in de loop der jaren en 
zorgt ervoor dat experts bepaalde problemen veel eerder herkennen en daar
mee op kunnen lossen dan leken. Lundberg (1989, blz. 275) beschrijft het spe
cifieke van de expert als volgt: "Experts' knowledge of the kinds of events 
that can occur in their domains of expertise allows them to anticipate future 
events and to remember complicated events Also, experts in any domain 
have rapid access to heuristic knowledge and accurate insights into what they 
know and do not know, and can thus quickly rule out dead-end solution 
paths. Finally, an experts' knowledge is highly proceduralized and can be 
routine or 'adaptive-reflective'." 

4. het cybernetische model: "Cybernetic models are dynamic, whereas all three 
previous models are static. In cybernetic models, behavior, learning, and the 
nature of cognitive processes themselves may be altered by feedback. Also cy
bernetic models have future, present, and retrospective orientations". (Lord en 
Maher, 1990, blz. 15). Dit model houdt er rekening mee dat een persoon leert 
van wat hij meemaakt: de cumulatieve effecten van het leren worden in het 
model meegenomen. 

Deze modellen geven een heel andere kijk op de positie van kennis in de be
leidsvorming. Het rationele model wordt eigenlijk ook hier afgewezen als niet 
reëel en hoogstens geschikt als instrument ter toetsing van een rationele norm. 
Het beperkte capaciteitsmodel houdt er expliciet rekening mee dat er sprake 
is van onvolledige informatie en dat er irrationele elementen aanwezig zijn in 
de beleidsvorming. Het expertmodel geeft echter toch weer een beetje houvast 
door te stellen dat experts, en daartoe kunnen we natuurlijk ook professionele 
ruimtelijke planners rekenen, bepaalde heuristieken ontwikkeld hebben ter op
lossing van problemen. Vergelijk de axioma's van stedebouwkundige Van der 
Goes aan het begin van dit hoofdstuk. Het cybernetische model tenslotte, 
voegt het meest vruchtbare ideeëngoed toe: het potentiële lerende element 
binnen de planning. 

Het lerende element vindt haar oorsprong in hetgeen over 'social learning' 
geschreven is. Friedmann (1987, blz. 186-187) vat dat als volgt samen, gebruik 
makend van met name de ideeën van Dewey. 
Het concept van de lerende organisatie werkt dat op het organisationele vlak 
verder uit. Morgan (1986, blz. 86-87) zegt daar het volgende over: "A learning 
organisation follows the rules of cybernetics, a theory of communication and 
learning stressing four key principles: systems must have the capacity to 
sense, monitor and scan significant aspects of their environment, must be able 
to relate this information to operating norms that guide system behavior, 
must be able to detect significant deviations from these norms and must be 
able to initiate corrective answers when discrepancies are detected." Ook 
Schön (1983b, blz. 121) ziet heil in een lerende attitude. Planners "may reflect 
on previously unquestioned assumptions, gather new information, experiment 
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kader 2.3 

1. Actions in the public domain usually involve many collaborators acting through small, 
task-oriented groups which, in their internal relationships, display psycho-social dynamics 
that are not reducible to the characteristics oí individual participants. Continuously 
forming and reforming, action groups are temporary social systems. 
2. Embodied in group relationships, social learning is a cumulative process that lasts for 
the duration of a given action cycle 
3. Action groups are organized around specific tasks. In addition to the objective 
requirements of the tasks, group behavior is influenced by the way the personal needs of 
its members for love, esteem and self-expression are being addressed within both the 
group and the larger environment of which it forms a part. 
4. Social learning in small groups takes place primarily through face-to-face relations or 
dialogue. But dialogue requires interpersonal skills, 
5. In sodai learning, objectives tend to emerge In the course of an ongoing action. To 
bring about a significant redirection of objectives, however, may involve a long and 
painful process of 'double-loop' learning. 

with new patterns of action or argue over conflicting interpretations, rooted in 
different values." Hij onderscheidt het individuele leren en het organisationele 
leren. Daar wordt later op teruggekomen. De Geus (1988, blz. 73) laat zich in 
soortgelijke termen uit wanneer hij schrijft dat je leren kunt stimuleren door 
het rigoreus veranderen van de regels waarmee managers werken. 

In Nederland wint het concept de laatste jaren aan belangstelling. Zo wijdt 
Bomers er in 1989 zijn rede aan ter opening van het academisch jaar op Nij-
enrode. Hij omschrijft een lerende organisatie als een organisatie die "als 
bewust beleid voert haar lerend vermogen op alle niveaus en op continubasis 
te vergroten ter optimalisering van haar effectiviteit." (Bomers, 1989, blz. 2). 
Van Spengler (1990) betrekt het lerend vermogen van een overheidsorgani
satie, c.q. de mensen die daarbinnen werkzaam zijn, bij situaties van beleids-
vemieuwing. Allereerst is er volgens hem sprake van leren in de zin van ver
betering van kennis, die vervolgens in de praktijk wordt gebracht, waama het 
leerproces opnieuw begint. Ten tweede is er sprake van een tweede leerni
veau, Van Spengler gebruikt de term doelleren, "waarbij de waardering voor 
wat men kan en zou kunnen zich ontwikkelt. Dit leren betreft de vorming 
van doeleinden en van achterliggende waarden." (Van Spengler, 1990, blz. 64; 
zie voor een voorbeeld over het gebrek aan doelleren Koppenjan, 1991). 
Bressers (1989) gebruikt een aantal cybernetische concepten in zijn benadering 
van milieubeleid. De begrippen belasting, vertraging, antidpatievermogen en 
bijsturing worden daarbinnen echter niet toegepast op degenen die zich met 
het ontwerpen van milieubeleid bezighouden maar op degenen voor wie het 
milieubeleid bedoeld is. Daarmee kunnen begrippen als lerend vermogen ed. 
zowel binnen een overheidsorganisatie als daarbuiten tot vruchtbare oplos
singen leiden: erbinnen als gewenst gedrag van een planner, erbuiten als 
verklaring voor het gedrag van een bij beleid betrokken actor. Die tweede 
benadering wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 
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2.5 handelingsgerichtheid 

Deze paragraaf behandelt de tweede rode draad die in deze studie met be
trekking tot het begrip kennis geformuleerd kan worden. Deze rode draad 
vindt met name haar basis in beleidswetenschappelijke inzichten. Op verschil
lende plaatsen (o.a. Edwards, 1984; Korsten, 1985; Hoppe, 1986; Bressers en 
Ringeling, 1989; Van de Graaf en Hoppe, 1989) is gesteld dat de uitvoering 
van beleid allesbehalve onproblematisch voortvloeit uit de vorming van dat 
beleid: de zogenaamde 'implementation gap'. Recentelijk is deze constatering 
ook als uitgangspunt genomen voor de handelingsgerichte benadering binnen 
de planologie (Wissink, 1982; 1986; 1987; Needham, 1988; Muller en Needham, 
1989; Arts, Gorgels en De Kievit, 1990). 

Korsten introduceerde in 1985 het uitvoeringsgericht ontwerpen van beleid: 
een beleidsvoorbereiding die in het teken staat van, oftewel rekening houdt 
met de fase van uitvoering. Er worden twee strategieën voorgesteld: een voor-
waartsgerichte en een achterwaartsgerichte. De eerste houdt in dat ambtenaren 
van een voornemen de uitvoeringsmogelijkheden en problemen inventariseren 
en voor die problemen zoveel mogelijk oplossingen bedenken. Dat hebben we 
meer gehoord! Over naar de tweede strategie. "Die strategie houdt in de kem 
in dat ambtenaren eerst het potentieel aan uitvoeringsmogelijkheden en -moei
lijkheden inventariseren en daarmee dus eerst het terrein (of beleidsveld) 
verkennen. Verkenning van het terrein leidt dan tot bezinning op voornemens 
en niet omgekeerd." (Korsten, 1985, blz. 14). 
In de achterwaartse strategie probeert men, zo lijkt het, rekening te houden 
met de fase van de uitvoering van beleidsmaatregelen. Vooraf probeert men 
een inschatting te maken van het beleidsveld: hoe reageert het beleidsveld op 
deze maatregel, komt er sowieso een reactie, sluit de maatregel aan op het
geen in het beleidsveld gebeurt, etcetera. Dit uitvoeringsgericht ontwerpen van 
beleid probeert een 'implementation-gap' te vullen. Naast deze 'implementa
tion-gap' is er echter nog een andere. Die tussen uitvoering en doorwerking. 
Uitvoering van maatregelen wil immers niet meteen zeggen dat deze ook 
doorwerken op het handelen van degenen voor wie de maatregelen bedoeld 
zijn. 

Een van de uitgangspunten van de boven vernoemde handelingsgerichte be
nadering binnen de planologie vormt hiervoor de basis: de ruimtelijke orde is 
het product van het doelbewuste en doelgerichte handelen van een veelheid 
van actoren, inclusief de diverse overheidsinstanties. Al deze actoren streven 
met hun handelen vaak uiteenlopende doeleinden na, die worden ingegeven 
door deels tegenstrijdige belangen. Wissink (1986) constateerde daarom dat 
een juiste beoefening van de planologie grote aandacht inhoudt voor de aard 
van de maatregelen in relatie tot het handelen en reageren van andere par
tijen en individuen. Uitgaande van een handelingsgerichte benadering is 
daarom niet alleen de uitvoering belangrijk - met name een bestuursinteme 
kwestie -, maar vooral de doorwerking van het beleid, de daadwerkelijke ef
fectiviteit van de uitgevoerde maatregelen - met name een bestuursexteme 
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kwestie! Als ruimtelijk beleid, inclusief de in dat kader geformuleerde maat
regelen, vastgesteld is, zijn er dus twee kritieke fasen: de fase van uitvoering 
en de fase van doorwerking. 
Na vaststelling door een bepaald overheidsonderdeel moet het ruimtelijk be
leid uitgevoerd worden. De uitvoering ligt echter meestal in de handen van 
andere overheidsonderdelen of particuliere instanties. Indien geen rekening 
gehouden wordt met hetgeen op het niveau van de uitvoering plaatsvindt, zal 
het beleid weinig effectief zijn. 
De tweede kritieke fase is die van de doorwerking. Bij doorwerking gaat het 
erom dat het uitgevoerde ruimtelijke beleid ook daadwerkelijk doorwerkt in 
het handelen van de doelgroepen, waarvoor het beleid bestemd is: speelt het 
ruimtelijk beleid een rol in de afweging van al die individuele, vaak maat
schappelijke, actoren wanneer die keuzes maken? Als dat niet zo is heeft het 
ruimtelijk beleid nog geen effect. Van de Graaf en Hoppe (1989) constateren 
dat het heel belangrijk is om te zien dat de leden van de doelgroep of clien
tèle van een beleid in veel gevallen 'co-producenten' zijn van de beleidseffec
ten en de beleidsprestaties die beoogd worden met de uitvoering van het be
leid. Volgens hen zijn er nogal wat gevallen waarin de beleidsprestaties van 
de toepassers zelf niet voldoende zijn om het beoogde effect te bewerkstelli
gen, in het bijzonder wanneer het beleid een gedrags-, houdings-, of kennis-
verandering bij de doelgroep beoogt (zie ook Bressers, 1989). "De realisering 
van het doel is niet alleen afhankelijk van het handelen van de beleidsactor 
en van het handelen van de uitvoerder van het beleid en van degenen die, op 
grond van hun relatie met de beleidsuitvoerder, als mede-uitvoerders kunnen 
worden beschouwd, maar evenzeer van het handelen van anderen, waaronder 
(leden van) de doelgroep. Zonder het adequaat handelen van elk van deze 
drie (typten) actoren wordt het doel van het beleid niet geproduceerd." (Van 
de Graaf en Hoppe, 1989, blz. 447). 

Bressers en Ringeling (1989) onderscheiden naast de doorwerking, de beleids
vorming en de beleidsuitvoering. "De keuze, toepassing en doorwerking van 
beleidsinstrumenten vormen onderling verbonden processen. Die processen 
spelen zich af in relatief autonome arena's van actoren. Dat wil onder meer 
zeggen dat de keuze van beleidsmiddelen, de toepassing van bepaalde midde
len of de wijze waarop in het beleidsveld op de toepassing van bepaalde 
beleidsmiddelen wordt gereageerd niet los gezien kunnen worden van de 
reeds lopende activiteiten en van interacties van de actoren die in een 
bepaalde arena aanwezig zijn." (Bressers en Ringeling, 1989, blz. 5). Bij 
beleidsvorming denkt men aan een proces van duwen en trekken bij de keuze 
van beleidsinstrumenten en bij de vormgeving daarvan tot middelen. De uit
voering is het toepassen van die middelen. "De derde arena heeft betrekking 
op de doorwerking van de beleidsmiddelen. Deze arena concentreert zich op 
de processen in het beleidsveld. Daartoe behoort besluitvorming van de doel
groepactoren over de vraag in hoeverre zij hun gedrag aanpassen aan de toe
gepaste beleidsmiddelen." (Bressers en Ringeling, 1989, blz. 7). Het proces van 
doorwerking kan het beste gezien worden als besluitvorming door de betref
fende actoren die consequenties heeft voor het gedrag dat de overheid tracht 
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te reguleren. Zij beschrijven dit proces vanuit particuliere actoren die in 
principe onafhankelijk beslissen. Als zij dat doen komen zij echter de maatre
gelen van de overheid tegen die hen op andere gedachten kunnen brengen. 
Veel van wat er gebeurt vindt daarnaast plaats zonder initiatie door de 
toepassing van beleidsmiddelen. Dit laatste is een belangrijke constatering. 
Wel is het zo dat, zoals hiervoor gesteld, de particulieren wel vaak tegen een 
vrij machtige, invloedrijke overheid (lokaal, provinciaal of nationaal) oplopen. 
En natuurlijk wordt ook niet uitgesloten dat beleid en maatregelen kunnen 
oproepen tot bepaalde handelingen van particulieren. De indruk is echter dat 
dat niet de normale gang van zaken is. "Het blijft dus noodzakelijk om het 
besluitvormingsproces van de doelgroep ruimer op te vatten dan alleen de 
besluitvorming over en de reactie op de toegepaste beleidsinstrumenten. Dat 
vergroot het aantal relevante factoren dat naast deze instrumenten van in
vloed is op de afweging van de doelgroep." (Bressers en Ringeling, 1989, blz. 
11). Ook het pleidooi voor het zogenaamde acceptatiegericht ontwerpen sluit 
hierbij aan (Potman, 1989). Bij het doordenken van het toepassen van beleids
instrumenten moet de ontwerper, om succes te behalen, expliciet aandacht be
steden aan de te verwachten mate van acceptatie van de doeleinden en van 
de instrumenten van het beleid. 

2.6 handelingsgerichte kennis 

Het voorgaande bepaalt welke kennis we nodig hebben om handelingsgericht 
(en dat is dus niet alleen uitvoeringsgericht, maar ook doorwerkingsgericht, 
c.q. acceptatiegericht) het beleid te vormen. Ik zal die kennis handelings
gerichte kennis noemen. De vraag is nu hoe we dat begrip moeten definiëren. 
Van der Gammen (1979, blz. 148) geeft een eerste aanzet. Hij formuleert een 
aantal instructies voor een planoloog: beschrijf en analyseer in onderlinge 
samenhang de ruimtelijke probleemsituatie, de daarbij betrokken actoren, de 
relaties tussen de actoren en de ruimtelijke probleemsituatie en de relaties 
tussen de actoren onderling. In wezen geeft Van der Gammen de instructie 
het beleidsveld te bestuderen en te analyseren dat in beeld komt in relatie 
met de ruimtelijke probleemsituatie. Het beleidsveld is opgebouwd uit de 
ruimtelijke probleemsituatie zelf, de actoren die daarmee gemoeid zijn en het 
aanwezige relatie-netwerk. Er is dus niet alleen kennis van de handelingen en 
kennis van de maatregelen benodigd om te komen tot effectieve besluitvor
ming. Voor een inschatting van de doorwerking is meer nodig. Het gaat dan 
om vragen - en natuurlijk antwoorden daarop - als: 
- wie zijn de actoren en hoe zijn zij onderling gerelateerd? 
- wat zijn hun handelingen op dit moment? 
- dragen die handelingen bij tot een ruimtelijke probleemsituatie? 
- zijn die handelingen beïnvloedbaar? 
- zijn er instrumenten of maatregelen die dat handelen kunnen beïnvloeden? 
- hoe zal er gereageerd worden op die maatregelen? 
- wat zijn de indirecte effecten en neveneffecten van die maatregelen? 
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Zo geven Argyris en Schön (1976, blz. 158) een schets van de problemen die 
een architect op dit gebied tegen kan komen: The architect's ability to get 
inside these worlds (ze hebben het over 'a network of behavioral worlds', 
GA) and comprehend their cultures will affect his execution of the project. 
Like the anthropological visitor to a culture, the architect must encounter 
unstructured information presented to him in the form of human behavior, he 
must sense which pieces of information are central and which are peripheral, 
he must attempt to see the perspective of those he encounters. And he must 
somehow construct for himself ways of looking at the world, ". De belang
rijkste vraag die daarbij gesteld moet worden is of we op het moment van 
beleidsvorming een inschatting kunnen maken van wat er gaat gebeuren bij 
de beleidsuitvoering en beleidsdoorwerking? "Het aantal actoren is groot. Bij 
de beleidsuitvoering is er een bepaald beleid 'gegeven'. Men kan de actoren, 
ook als het er meer zijn, indelen naar voor- en tegenstanders van de uitvoe
ring van dat beleid. Bij de beleidsvorming is er, zeker in de beginfase, echter 
zelfs niet uitgekristalliseerd op welk probleem het beleid zich precies moet 
richten, laat staan wat de doeleinden precies moeten zijn en met welke instru
menten deze moeten worden nagestreefd." (Bressers en Ringeling, 1989, blz. 
18). Het abstractienivo is veel groter, en daarmee de onzekerheid over hoe het 
beleidsveld er predes uit komt te zien. Voor een deel is dat natuurlijk wel te 
zien. Bepaalde ruimtelijke probleemsituaties bestaan al heel lang en lijken 
door en door bekend. Toch komt men in de praktijk van de ruimtelijke orde
ning nog regelmatig voor verrassingen te staan. Het inschatten van gedrag 
van anderen blijft een complexe zaak. 

Bij de uitvoering kan dit echter ook het geval zijn. Als het beleid gevormd is, 
is er, zeker in de ruimtelijke planning, niet altijd een rechtstreekse lijn naar de 
uitvoering. Deze uitvoering moet voorbereid worden en tijdens die voorberei
ding, ook op dat niveau, is er nog onzekerheid over wie en wat het beleid 
zal gaan bereiken. Er is vaak een discrepantie tussen hetgeen bij de voorberei
ding van de uitvoering besloten wordt en hetgeen ook daadwerkelijk uitge
voerd wordt. Ook daar is er sprake van interpretatieverschillen e.d., zelfs als 
de voorbereiding van de uitvoering en de daadwerkelijke uitvoering door één 
persoon ter hand genomen worden. 

Edwards (1984) zorgt voor een andere vruchtbare ingang. In zijn artikel wor
den suggesties gedaan hoe planning aansluiting kan vinden bij het maatschap
pelijk verkeer, "zodanig dat de bedoelingen van de planners een rol gaan spe
len in de handelingspraktijk van actoren, van wie de realisering van de plan
ningsdoeleinden afhankelijk is." (Edwards, 1984, blz. 30). Om die aansluiting 
te vinden is - daaruit volgend - de hierna genoemde kennis nodig: 
1. kennis van de handelingspraktijken van de betrokkenen zodat de argumen
taties vanuit de planning daarop aansluiten, 
2. kennis van de beïnvloedingsmogelijkheden die in de bestaande machts- en 
besluitvormingsstructuur voorhanden zijn, en 
3. kennis met betrekking tot de normatieve en juridische strekking van de 
planning in relatie tot de bestaande staatsrechtelijke verhoudingen, c.q. 
opvattingen over legitiem overheidsoptreden. 
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Uitgaande van wat hiervoor geschreven is kunnen we overgaan tot het defi
niëren van wat in deze studie onder handelingsgerichte kennis verstaan wordt 
(eerder werd het begrip objectkennis gebruikt, zie Needham, 1985; Jongen, 
1986; Arts, 1989a; 1989b). Handelingsgerichte kennis, of handelingskennis, is 
kennis over: 

1. het bij een bepaalde ruimtelijke probleemsituatie betrokken beleidsveld: 
- wie zijn de actoren (inclusief (delen van) overheden!)? 
- hoe zijn zij onderling gerelateerd? 
- in welke verhouding staan zij tot de situatie? 
- hoe handelen zij op dit moment, wat zijn hun mogelijke toekomstige 

handelwijzen en wat zijn hun voornaamste beweegredenen? 
2. de wijze waarop maatregelen die op dit moment of in de toekomst voor

handen zijn het beleidsveld kunnen beïnvloeden: 
- welke maatregelen zijn voorhanden, nu en in de toekomst? 
- is het beleidsveld te beïnvloeden? 
- hoe wordt er binnen het beleidsveld gereageerd op de maatregelen 

(directe en indirecte, al dan niet ruimtelijk relevante effecten)? 
- welke andere factoren, naast de maatregelen, spelen een rol binnen de 

afwegingen van de in het beleidsveld handelende actoren? 

Forester (1989, blz. 63) formuleert het als volgt: "Because the context of action 
is typically ambiguous, practitioners must have theories - must make bets -
about the character of the situations they find themselves in: how will the 
other agencies act in this situation? What should we watch out for? Who will 
be with or against us." En een paar hoofdstukken verder vult hij aan, als hij 
het belang van goed luisteren benadrukt: "To listen well inevitably means to 
ask questions about deeper interests, future possibilities and reformulations of 
the problems we seem to face. To ask such questions is at once to educate 
and to organize, to probe for new possibilities of action, to call into question 
conventional assumptions and expectations, and to assess new strategies and 
relationships." (Forester, 1989, blz. 109-110). 
Hierbij moeten we ervan uitgaan dat de overheid geen geheel vormt. De 
overheid bestaat zelf uit zeer veel organisaties, instellingen en is opgebouwd 
uit verschillende niveaus. Eén overheidsinstelling kan bijvoorbeeld door de 
andere als buitenstaander gezien worden. Maar ook binnen een overheidsin
stelling kan dat het geval zijn. Zo kan een afdeling binnen een gemeente een 
andere afdeling als een 'exteme actor' beschouwen. De handelingen van bui
ten de overheid opererende actoren bestaan dus uit zowel particuliere acties 
als uit acties ondernomen door andere overheden of delen daarvan. Hande
lingsgerichte kennis is ook kennis over de wijze waarop de overheid, in dit 
geval met betrekking tot het ruimtelijk beleidsproces, functioneert. Ook binnen 
die overheid speelt het interactie-element een voorname rol. Hier wordt dan 
niet alleen kennis van bijvoorbeeld interne financiering, interne procedures, 
interne capaciteit e.d. in formele zin bedoeld, maar ook kennis van zaken die 
zich op het informele vlak binnen een als eenheid aan te merken organisatie 
afspelen. Denk daarbij aan interactie, en de inschatting daarvan, tussen 
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ambtenaren onderling, tussen verschillende afdelingen, tussen ambtenaren en 
het bestuur e.d. 

2.7 problematische kennis 

Het zal niemand verwonderen dat voorgaande beschouwingen uitmonden in 
een conclusie dat, zoals hiervoor al aangestipt is, met betrekking tot de 
benodigde kennis en het gebruik daarvan grote problemen kunnen ontstaan 
op het niveau van de ruimtelijke beleidsvorming. Bij de beleidsvorming zijn 
we immers ver weg geraakt van het proces van doorwerking en het niveau 
van de particuliere handelingen. "In de eerste plaats wordt de optimaliteit van 
het gekozen beleid door de beleidsvormers zowel gerelateerd aan doeleinden 
ten aanzien van de beleidseffecten als aan doeleinden ten aanzien van het 
beleidsproces zelf. Als gevolg daarvan kunnen beleidsuitvoerders met een 
beleid worden opgezadeld waarmee zij slecht uit de voeten kunnen of waar
uit de 'angels', de elementen die de doelgroep tot gedragsverandering zouden 
kunnen brengen, zijn verwijderd. In de tweede plaats dient bij de prescriptie 
van beleid rekening te worden gehouden met de oordelen die de actoren in 
het beleidsvormingsproces over de verschillende instrumenten hebben Wij 
beschouwen het proces van beleidsvorming vanuit het perspectief van de ef
fectiviteit van het beleid. Voor de actoren die bij het beleidsvormingsproces 
zijn betrokken vormt dit slechts een van de denkbare perspectieven." (Bressers 
en Ringeling, 1989, blz. 16-17). 
Bressers (1989) werkt dit verder uit in zijn inaugurele rede als hij het heeft 
over de al eerder genoemde cybernetische concepten: belasting, vertraging, an
ticipatievermogen en bijsturing. Er is sprake van belasting wanneer de om
standigheden waaronder het doel moet worden nagestreefd, danwei het doel 
zelf, verschuiven. Een actor is dan genoodzaakt op basis van de op deze ma
nier opgewekte feedback zijn koers te wijzigen. Dit noemen we bijsturing, 
waarbij sprake is van een gedragsverandering bij de actor. De tijd die ver
strijkt tussen de binnenkomst van de feedback en het feitelijk veranderen van 
het gedrag wordt de vertraging genoemd. Om te voorkomen dat de actor op 
deze manier steeds achter de feiten aan blijft hollen moet hij zijn anticipatie
vermogen aanspreken om in te kunnen spelen op een verwacht doel op basis 
van verwachte omstandigheden. Bressers (1989, blz. 29) beschrijft de complexe 
processen die dan ontstaan als volgt: "De gedragskeuzen van de leden van de 
doelgroep van het beleid leiden tot een bepaald gedrag. Het gedrag dat in 
eerste instantie wordt gekozen heeft gevolgen voor de omstandigheden waar
onder men later gedragskeuzen maakt. Er loopt dus een feedbackrelatie van
uit het gedrag van de doelgroep terug naar het keuzeproces over dat gedrag 
in tweede instantie, bijvoorbeeld enkele jaren later." Naast deze feedback 
spelen ook nog de uitkomsten van uitvoeringsprocessen en diverse externe 
omstandigheden een rol in het keuzeproces van een actor. 
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In dit onderzoek zal verder niet ingegaan worden op dit complexe proces. 
Het vermelden ervan is echter belangrijk om te laten zien dat het gedrag van 
actoren zeer moeilijk te voorspellen is. Het gebruiken van zekere handelings
gerichte kennis in de fasen van beleidsvorming en beleidsuitvoering zal dus 
niet eenvoudig zijn. We kunnen er beter vanuitgaan dat deze kennis ten allen 
tijde onzeker is. Meer vruchtbaar is het om dat dan maar te accepteren en om 
te bezien in hoeverre de relatie tussen beleidsvormers, c.q. -ontwerpers, 
beleidsuitvoerders en doelgroepen gestalte krijgt. Inzicht in deze relatie kan 
een handvat bieden om te komen tot het effectief omgaan met onzekere han
delingsgerichte kennis. Het onderscheiden van situaties waarin deze relaties 
zich op een verschillende manier manifesteren kan aangeven wanneer onze 
handelingsgerichte kennis minder danwei meer onzeker zal zijn. 

Van de Graaf en Hoppe (1989, blz. 448) werken de relatie tussen beleidsont
werpers, beleidsuitvoerders en doelgroepen uit door middel van het begrip 
co-productie. Co-productie kan zich op vier verschillende manieren uiten: 
1. burgers vragen om assistentie van beleidsuitvoerders in overheidsdienst, 
2. de doelgroep verleent actief medewerking aan de uitvoerenden, 
3. doelgroep en uitvoerenden passen zich bewust aan elkaar aan, 
4. co-productie gericht op het gezamenlijk realiseren van een zowel voor 

uitvoerders als doelgroep extern beleidsdoel. 
Een andere indeling lijkt meer hout te snijden. Deze indeling kijkt meer van
uit het standpunt van de particuliere actor, degene voor wie het beleid 
bedoeld is, de doelgroep: 
1. het bewust medewerking verlenen, of het beleid in de afweging meenemen, 
omdat men ertoe gedwongen is (noodzakelijkheid), 
2. het bewust medewerking verlenen, of het beleid in de afweging meenemen, 
uit eigenbelang of ter bevrediging van een extem doel (het er beter van 
worden, zelf of de samenleving als geheel), 
3. het onbewust medewerking verlenen, al dan niet op basis van gewoonte of 
routine (onwetendheid of onverschilligheid). 
Het door Needham (1989) gemaakte onderscheid tussen beïnvloeding en sa
menwerking sluit hierbij aan. Deze twee begrippen vertegenwoordigen elk een 
ander niveau van handelingsgerichtheid. Samenwerking impliceert een be
paald gemeenschappelijk belang. Als een gemeente bijvoorbeeld met een aan
nemer of projectontwikkelaar samenwerkt hebben ze er beide, misschien wel 
met verschillende argumenten, belang bij dat een project gerealiseerd wordt. 
De gemeente gebruikt bij die samenwerking bepaalde kennis over degenen 
met wie samengewerkt wordt en de manier waarop deze partner te beïnvloe
den is. Zij zitten beiden in een onzekere positie als het op de beïnvloeding 
van particuliere gebruikers aankomt. Zit een overheid in de fase van de 
beleidsvorming dan behoren de verschillende instanties en personen nog tot 
de beleidsmatig te beïnvloeden actoren. De kennis over de te beïnvloeden 
actoren is in dit geval van een vrij abstract niveau. Komen we dichter bij de 
uitvoering of zal er sprake moeten zijn van doorwerking, dan moet met een 
aantal van hen samengewerkt worden en zal er concretere handelingsgerichte 
kennis over die actoren gebruikt moeten en kunnen worden. 
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Ook Van de Graaf en Hoppe (1989) menen dat het steeds maar weer reduce
ren van onzekerheid geen heilzame excerdtie is. De mogelijkheid tot on
zekerheidsreductie stuit immers op een aantal principiële restricties: 
1. de preferentierangordes van betrokkenen wijzigen zich voortdurend; 
2. politieke processen zijn veel te dynamisch en verward om wat dan ook te 

voorspellen; 
3. met name het voorspellen van oppositionele en obstructieve krachten is 

moeilijk; 
4. zelfs als wetenschappers succesvol uitvoerbaarheidsschattingen maken, dan 

nog zullen politici en praktijkbestuurders er geen of onvoldoende gebruik 
van maken. 

"Al deze restricties zijn evenzovele beperkingen van de mogelijkheid om pro
blemen van beleidsuitvoering uit de wereld te helpen door ze via verbeterde 
beleidsvoorstellen niet eens te laten ontstaan ( ). De kans op een sub
stantiële onzekerheidsreductie is te gering om te kunnen dienen als hoofd
argument voor het maken van uitvoerbaarheidsschattingen." (Van de Graaf en 
Hoppe, 1989, blz. 451). Toch laten zij de moed niet zakken. Het verwerven 
van handelingsgerichte kennis tijdens de beleidsontwikkeling kan tot op 
zekere hoogte zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld om sneller te kunnen leren 
(corrigeren) als er tijdens de uitvoering iets fout loopt en om de tendens tot 
sodaal-psychologische verafstandelijking tussen beleidsmakers, uitvoerders en 
doelgroepleden tegen te gaan. 

2.8 samenvatting: twee lijnen vervlochten 

In deze afsluitende paragraaf zullen de twee lijnen, zoals ze in dit hoofdstuk 
zijn behandeld, samengevat en met elkaar vervlochten worden. Op deze ma
nier ontstaat er een beeld van de visie van waaruit deze studie is verricht. 
De eerste lijn is de lijn van het dynamische perspectief. Ontwikkelingen in de 
planningtheorie van de afgelopen jaren kunnen beknopt weergegeven worden 
door twee concepties: conceptie A en conceptie Z. Beide hebben echter de
zelfde zwakheid, namelijk hun statische karakter. Hoewel conceptie Ζ voor 
een deel tegemoetkomt aan dit bezwaar, omdat zij rekening houdt met wissel
werking en terugkoppeling, is ook hier sprake van een te weinig dynamische 
conceptie. Het alternatief voor deze concepties is het zogenaamde dynamische 
perspectief waarvoor het cybernetische model een belangrijke inspiratiebron 
vormt. Samengevat komt het dynamisch perspectief op het volgende neer: 
- planning is een leerproces; 
- accepteer onzekerheid, of beter: ga er strategisch mee om; 
- stel bestaande kennis en veronderstellingen ter discussie en ga bewust op 
zoek naar ingesleten en hardnekkige assumpties; 
- ga dus uit van doelleren, "waarbij de waardering voor wat men kan en zou 
kunnen zich ontwikkelt. Dit leren betreft de vorming van doeleinden en van 
achterliggende waarden." (Van Spengler, 1990, blz. 64). 
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Op deze manier wordt binnen het planningproces uitgegaan van het onbe
stemde karakter ervan. Zoek geen zekerheid waar geen zekerheid te vinden 
is. 
De tweede lijn is die van de handelingsgerichtheid. De uitvoering en de door
werking van ruimtelijk beleid zijn allesbehalve onproblematisch. De ruimte
lijke orde is het product van het doelbewuste en doelgerichte handelen van 
een veelheid van actoren: particulieren, bedrijven, instellingen, overheden, 
delen van overheden, etcetera. Om daarop een succesvol en effectief ruimtelijk 
beleid af te kunnen stemmen moet je van goeden huize zijn. En wat mis
schien nog wel belangrijker is: in de afweging van de verschillende actoren is 
het door de overheid geformuleerde ruimtelijk beleid slechts een van de vele 
factoren. Als een actor een beslissing neemt spelen er zeer veel dingen, die 
tegelijkertijd weer op een complexe manier aan elkaar gerelateerd zijn, een 
rol: het overheidsbeleid, wetgeving op allerlei gebied, gedrag en intenties van 
andere actoren, bedrijfseconomische en financiële aspecten, psychologische 
factoren, ruimtelijke gegevenheden, fysieke belemmeringen en potenties, 
hardnekkige principe-kwesties, oud zeer, etcetera. Het ruimtelijk overheids
beleid zal in veel gevallen zelfs totaal geen rol van betekenis vervullen. Toch 
moeten we als overheid proberen de ruimtelijke ordening op een zo effectief 
mogelijke manier te sturen, c.q. te begeleiden. Het begrip handelingsgerichte 
kennis kan daarbij een ondersteunende rol vervullen. Handelingsgerichte 
kennis is kennis over: 
- het bij een bepaalde ruimtelijke probleemsituatie betrokken beleidsveld (wie 

zijn de actoren, hoe zijn zij onderling gerelateerd, wat zijn hun beweeg
redenen, etcetera), en 

- de wijze waarop maatregelen die op dit moment of in de toekomst voor
handen zijn het beleidsveld kunnen beïnvloeden (hoe wordt er gereageerd 
op de maatregelen, welke andere factoren spelen een rol in de afweging 
van actoren). 

De eerste zullen we afkorten met KB (Kennis Beleidsveld), de tweede met KM 
(Kennis Maatregelen). In hoofdstuk 3 wordt op dit onderscheid teruggekomen. 
Deze kennis zal altijd onzeker zijn, omdat we in de fasen van beleidsvorming 
en beleidsuitvoering nooit exact zullen weten wat er in de fase van doorwer
king zal gebeuren. 

De twee lijnen komen samen in de rode draad van deze studie. In het kort 
komt het erop neer dat er binnen het planningproces op een dynamische, 
lerende manier met handelingsgerichte kennis en de veronderstellingen die 
daaruit voortvloeien moet worden omgegaan. Het onzekere karakter van de 
handelingsgerichte kennis zorgt ervoor dat op deze dynamische wijze gewerkt 
moet worden. Zelfs tot in de fase van doorwerking blijft bij alle actoren 
onzekerheid bestaan. Daarom kan en moet met die onzekerheid lerend omge
gaan worden. Deze rode draad komt met name terug als overgegaan wordt 
tot de behandeling van de ontwerp-vraagstellingen. In het volgende hoofdstuk 
wordt verder gegaan met de beantwoording van de theoretische vraagstellin
gen. Dat zal uitmonden in een theoretisch model, dat de basis vormt voor het 
empirische onderzoek. 
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HOOFDSTUK 3 

HET KENNISMODEL 
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HOOFDSTUK 3: HET KENNISMODEL 

kader 3.1 

Managers today are faced with the task of making important decisions in increasingly 
complex and turbulent environments. To help them meet the challenges of their work, 
researchers have developed information processing and decision-making models for orga
nizations. Empirical research underlying these models appear to reflect two distinct 
perspectives: 
a. communication, or the acquisition and flow of information in organizations, and 
b. decision making, or information use in organizations. 
Communication researchers have failed to consider the manner in which decision makers 
use acquired information. On the other hand, decision-making investigators have limited 
their studies to use of cues in choice and judgment without understanding the informa
tion-acquisition process. 

Saunders en Jones, 1990, biz. 29 

3.1 inleiding 

Zowel hoofdstuk 2 als dit hoofdstuk probeert de door Saunders en Jones in 
bovenstaand citaat voorgestane combinatie toe te passen. In het vorige hoofd
stuk is daarbij de nadruk gelegd op het proces van 'decision-making' in alge
mene zin. De manier waarop beslissingen genomen worden en de rol die ken
nis daarbij speelt is op een theoretisch niveau aangegeven. De conclusie is 
getrokken dat er uitgegaan dient te worden van een dynamische kijk op de 
hier bedoelde processen. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan hetgeen 
door Saunders en Jones 'information-acquisition' genoemd wordt. Daarvoor 
zal een gat gedicht worden dat van belang is voor de oplossing van de in 
hoofdstuk 1 vermelde centrale vraag. Dat gat richt zich op de volgende deel
vraag (A2): Hoe kunnen de processen van kennisgebruik beschreven worden, 
welke factoren spelen daarbinnen een beïnvloedende rol, wat zijn de relaties 
tussen de (ruimtelijke) beleidsvorming en het gebruik van kennis en tot welk 
model leidt dit? 
Om deze vragen te beantwoorden vindt er allereerst een weergave plaats van 
de ideeën van Schön (1982; 1983a; 1988) en die van Bolan (1980). Zij geven 
met name aan hoe het denken van 'practitioners' plaatsvindt en welke bron
nen en kaders daarbij een rol spelen. Daarnaast wordt hierbij gebruik ge
maakt van empirisch onderzoek naar het gebruik van (sociaal-wetenschappe
lijk) onderzoek en studies op het gebied van de processen van 'policy 
change'. Beide invalshoeken kunnen samengevat worden in een overzicht 
waarin de eigenschappen van kennis centraal staan. Dit overzicht, dat in deze 
studie een belangrijk uitgangspunt vormt, wordt in paragraaf 3.2.4 gegeven. 
Daarna worden het begrip kennisgebruik en de processen die daarbij een rol 
spelen verder uitgewerkt. Gekeken wordt op welke manier van kennis ge-
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bruik gemaakt wordt, of kan worden, en welke factoren daarbij een rol spe
len. Ook hier vormt het empirische onderzoek naar het gebruik van onder
zoek een belangrijke inspiratiebron. 
De beschouwingen over de eigenschappen van kennis, de processen van ken-
nisgebruik en de factoren die daarbij een rol spelen, leiden uiteindelijk tot een 
model. Dit 'kennismodel' vormt de basis voor het empirisch onderzoek, zowel 
in methodisch (zie bijlage 1 en bijlage 2), als in beschrijvend en voorschrij
vend opzicht. 

3.2 eigenschappen van kennis 

kader 3.2 

Elke deelnemer in een sociaal verband heeft kennis over dat verband en is steeds bezig 
deze kennis uit te breiden, toe te passen en te herzien. Elk lid weet een heleboel van 
omstandigheden, achtergronden, te verwachten gedragingen, expliciete en vooral ook im
pliciete regels. Deze kennis is grotendeels situatiegebonden en door en door practisch. 
Practische ervaringen bepalen wat men weet en practische overwegingen bepalen wat men 
van zijn kennis mobiliseert, uitdrukt, in de situatie gebruikt, en hoe. Mensen verzamelen, 
produceren, en presenteren hun kennis vooral met het oog op door hen te nemen beslis
singen, te geven verklaringen en te volgen gedragslijnen. Wat daarvoor niet terzake doet, 
wordt weggelaten of tenminste niet benadrukt. Veel van wat men weet gebruikt men zon
der het uit te spreken. 

Ten Have, 1977, blz. 10 

In deze paragraaf wordt bekeken welke eigenschappen eigen zijn aan de door 
een ruimtelijke planner gebruikte kennis. Hier wordt al duidelijk dat afge
weken zal worden van de traditionele planningtheoretische definitie van ken
nis, namelijk objectieve informatie, meestal op basis van wetenschappelijk 
onderzoek. In deze studie zal, met name onder invloed van de in deze para
graaf behandelde auteurs, uitgegaan worden van een ruimer kennisbegrip. De 
diversiteit van de eigenschappen van kennis (zie paragraaf 3.2.4) noodzaakt 
tot deze ruime opvatting. Daarbij speelt de volgende overweging eveneens 
een rol: om te werken met een lerend, dynamisch perspectief op planning 
biedt de enge defínitie te weinig aanknopingspunten, omdat het leren juist 
plaats moet vinden vanuit de in de oude planningtheorie nauwelijks onder
kende eigenschappen van kennis. 

3.2.1 de ideeën van Donald Α. Schön 

Schön's ideeën over de beschouwelijke practicus zijn ontwikkeld als reactie op 
de zeer lang - en vaak ook nu nog - verkondigde theorie van de 'technical 
rationality', die ervan uitgaat dat het in de praktijk slechts gaat om het 
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toepassen van kennis voor instrumentele beslissingen. Schön (1982; 1983a; 
1988) richt zich daarbij met name op het proces van de probleem-vinding. 
Centraal in zijn ideeën staat het onderscheid tussen knowing-in-action en 
reflection-in-action. 
Bij knowing-in-action betreft het het onbewust weten hoe te handelen in een 
bepaalde situatie. We denken er niet bewust over na, niet vóór en niet tijdens 
de actie. In veel gevallen zijn we er ons ook niet meer van bewust waar we 
het geleerd hebben. We doen het gewoon. Een voorbeeld is de kraan naar 
links draaien als we water willen hebben, en naar rechts als de kraan dicht 
moet. Bij reflection-on-action gaat het om een meer bewust proces. De prac-
ticus reageert op een bepaalde unieke situatie en deze reflectie vindt plaats 
tijdens het handelen. In zo'n practische situatie wijkt hetgeen de practicus 
voor ogen krijgt meer of minder af van wat hij gewend is. De practicus pro
beert in dat geval een ander licht op de situatie te werpen en probeert er zo 
achter te komen welke beschrijving - definitie of theorie - wel op de situatie 
toepasbaar is. Er is in wezen sprake van een soort van experiment, dat ge
bruikt wordt om een andere kijk op het probleem te verkrijgen. Een practicus 
kan in principe op heel veel dingen reflecteren: de stilzwijgend aangenomen 
normen en waarden, op een strategie of theorie waarvan in deze situatie uit
gegaan wordt, op de rol die voor die situatie aangemeten wordt, etcetera. Bij 
reflection-in-action gaat het om een creatieve prestatie: "Ik wil het hebben 
over het denken dat wel verenigbaar is met het leven van alledag, dus juist 
over de mogelijkheid van een 'reflection-in-action'." (Donald Α. Schön in een 
interview met Bart Goldhoom, Goldhoom, 1991). 

Schön rieht zieh met name op de reflectie-in-actie. Het proces van weten-in-
actie is daarnaast een even belangrijk proces, zeker daar het een veelal onbe
wuste aangelegenheid is. In dat onbewuste schuilt nu juist het gevaar van dit 
soort weten. Beide zijn echter op een eenvoudige manier met elkaar verbon
den. Deze verbondenheid komt tot uitdrukking wanneer Schön het heeft over 
de verschillen in het proces van reflectie-in-actie tussen de verschillende 
professies. Die verschillen zijn de volgende. 
Allereerst gaan verschillende professies uit van verschillende media (manieren 
waarop men iets over wil brengen, bijvoorbeeld een tekening, of een model), 
vaktalen en repertoires. Bij repertoires gaat het om zogenaamde exemplarische 
oplossingen, c.q. standaardmethoden om tot oplossingen te komen. "In vele 
gevallen vormen media, vaktaal en repertoire een soort achtergrondkennis die 
zozeer 'met de paplepel' is ingegoten dat vakgenoten elkaar moeiteloos ver
staan, maar niet-vakgenoten als 'oningewijden' onoverkomelijke communicatie
stoornissen ondervinden." (Bemelmans-Videe en Hoppe, 1986, blz. 301; zie ook 
Giebels, 1982, over de zogenaamde 'planologentaal'). Ten tweede verschillen 
de zogenaamde waarderingssystemen tussen de practici van uiteenlopende 
professies. Het betreft hier gemeenschappelijke normen en waarden die binnen 
een professie heersen. Ten derde is er verschil in overkoepelende theorieën 
waarmee de feiten worden geïnterpreteerd. Ten vierde openbaart zich een 
verschil in de rolpatronen die de professies zich eigen maken. In kader 3.3 
wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 
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kader 3.3 

Schon concludeert in zijn artikel 'Some of what a planner knows' (1982) о a dat de kennis 
van een planner het karakter heeft van een systeem waann het probleem dat de planner 
definieert, de strategieën die gebruikt worden, de feiten die relevant gevonden worden en 
zijn/haar interpersonele theoneén van actie verbonden zijn met de manier waarop de 
planner zijn/haar rol genereert Volgens Schon heeft zich een nieuw soort planner ont
wikkeld 'the intermediary planner1 Hij werkt dat door een case-studie verder uit 
De 'intermediary plannen heeft zich een bemiddelende rol aangemeten. Hierbij spelen za
ken een rol als onderhandeling, legitimiteit, geloofwaardigheid, controle over een situatie 
ed. Er is sprake van een zogenaamde 'balancing act', in het proces moet de planner èn 
het spel winnen voor de stad èn tegelijkertijd geloofwaardig m zijn rol blijven Het spel 
zelf lijkt niet op onderhandelen. De planner en de persoon aan de andere kant van de 
tafel laten weinig los, zijn gesloten De planner "sets and tnes to solve problems by a 
strategy of mystery and mastery'' (Schön, 1982, biz 360), waarbij het testen van bepaalde 
gedachtengangen en veronderstellingen met mogelijTc is. 
Deze opstelling en daarmee samenhangend de rol die de planner zich aanmeet, beïnvloe
den zo in sterke mate het verkrijgen en het gebruiken van kennis Wanneer Buit (1980, 
blz 5) schrijft over een onderhandelingsgedommeerde ruimtelijke ordening, waarbinnen 
een 'intermediary planner' een belangrijke rol vervult, onderkent hij tegelijkertijd de rol 
van kennis daarbinnen "Chronisch uitstel van beslissingen, een door ieder ongewild resul
taat en het tegengaan van inhoudelijke kennisverwerving omtrent gevolgen zijn allerminst 
fictieve gevolgen " 

De vier factoren vertonen een sterke samenhang Vaak is het onmogelijk ze 
gescheiden te zien omdat ze in veel gevallen in elkaar overlopen. Kijkend 
naar deze factoren kan ook het verband tussen knowing-in-action en reflec-
tion-in-action gelegd worden Zowel weten-in-actie als reflectie-in-actie gaan 
uit van een bepaalde hoeveelheid kennis die gebruikt wordt om de processen 
plaats te laten vinden Het betreft hier onder andere de bovengenoemde re
pertoires en overkoepelende theorieën. Bij weten-in-actie is er vooral sprake 
van een onbewust proces, maar dit kan ook het geval zijn bij reflectie-in-actie. 
Meestal is er bij reflectie-in-actie echter sprake van een bewust proces. 
Het verband tussen beide kan met het volgende voorbeeld duidelijker aange
toond worden We gaan er (onbewust) van uit dat als je een kraan naar links 
draait, er water gaat stromen. Stel het volgende: je probeert de kraan naar 
links te draaien, maar dat lukt je met. De kraan komt alleen maar vaster te 
zitten. Op dat moment vindt er reflectie-in-actie plaats. Je voert het volgende 
experiment uit: je draait de kraan naar rechts, en hé, er gaat water stromen. 
Wat met dit voorbeeld aangetoond wordt is dat er wel degelijk een verband 
bestaat tussen beide en dat ze beide binnen eenzelfde proces plaatsvinden Er 
lijkt sprake te zijn van een bepaalde tijdsopeenvolging - eerst weten-in-actie 
en eventueel daarna, als er een unieke situatie ontstaat, reflectie-in-actie. 

3.2.2 de ideeën van Richard S. Bolán 

De begrippen 'espoused theor/ en 'theory-in-use', zoals door Bolan (1980) 
gebruikt, in navolging van Argyris en Schon (1976), brengen ons weer wat 

53 



verder in onze speurtocht. Allereerst is het zaak de begrippen espoused 
theory en theory-in-use te definieren. Een espoused theory is "that theory to 
which an actor will express his allegiance, that theory that expresses both his 
knowledge and overt intentions The basic orthodox protocol of the plan
ner, in sofar as he understands it." (Bolan, 1980, biz. 263). Een theory-in-use is 
"the theory that actually guides the actor's behavior in concrete situations 
It reflects the adaptations the planner makes in coming to grips with the 
immediate confronting circumstances." (Bolan, 1980, biz. 263). Bij espoused 
theory gaat het om datgene wat in de opleiding geleerd is: kennis, vaardig
heden, technieken; daarnaast gaat het om bepaalde normatieve opvattingen en 
standpunten. Bij theory-in-use gaat het om een in ontelbare situaties veran
derde espoused theory: door ervaring, door in de loop der tijd ontstane inter
pretaties en dergelijke. De theory-in-use ontstaat in een bepaalde situatie. 

institutional institutional 
professional professional 
espoused theory theory-in-use 

practitioner practitioner 
espoused theory theory-in-use 

the practitioner 
acts, in scenes, 
with constituent 
actors 

het schema van Bolan 
(bron Bolan, 1980) 

"Some messages are remembered, some are forgotten, some are consciously 
discarded after being judged inapplicable, and some take on new importance 
under the stimulus of the specific elements of the situation and the parti
cipants confronting the individual." (Bolan, 1980, biz. 264). 
De espoused theory en de theory-in-use spelen niet alleen op het individuele 
niveau, maar ook op het niveau van de professie (zie bovenstaand schema). 
Ieder individu creëert een eigen espoused theory vanuit een persoonlijk per
spectief selecterend uit de doelen, de kennis, de symbolische codes en de 
normatieve uitgangspunten van de overkoepelende professie (vertegenwoor
digd door een organisatie of een zogenaamde 'school'). Ook binnen de profes
sie als geheel ontwikkelt die espoused theory zich tot een voor de professie 
kenmerkende theory-in-use. Daarnaast gaat Bolan ervan uit dat een 'practitio
ner acts, in scenes, with constituent actors'. De beschrijving die Bolan geeft 
van dit proces werkt het begrip reflection-in-action weer wat verder uit. Ik zal 
Bolan's beschrijving kort samenvatten. Bolan gaat uit van het begrip 'planning 
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episode'. Hij omschrijft dat als volgt: "a planning episode is conceived as 
consisting of a series of situations and scenes, not unlike a drama" (Bolán, 
1980, biz. 264). De 'planning episode' geeft het proces aan waarbinnen de 
ruimtelijke planner in allerhande situaties tot beslissingen komt. Interactie 
staat hierin centraal en daarom spelen communicatie en taal een belangrijke 
rol. Als een practicus handelt wordt hij volgens Dolan geleid door de volgen
de drie zaken: 

1. zelfkennis: hiermee worden bedoeld bepaalde psychologische factoren als 
zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid (of onzekerheid) en dergelijke. 
2. interactieve aspecten: Bolan onderscheidt drie soorten: cognitieve, evalua
tieve en affectieve. Bij het cognitieve gaat het om de kale inhoud van de com
municatie en de informatie, bij het evaluatieve wordt die kale inhoud al aan 
een waarde-oordeel onderworpen en bij het affectieve gaat het om emotionele 
invloeden die daarbij een rol spelen. 
3. relevanties: kennis en ervaring vormen incomplete gidsen voor actie: "they 
represent the given, not the yet to be." (Bolan, 1980, biz. 267). Op dat laatste 
slaan de relevanties. Het betreft hier dus op de te scheppen situatie betrok
ken normatieve invloeden, motivaties en individuele interpretaties. 

De volgende stap in het betoog is de volgende: een practicus handelt in 
scenes, of ook wel situaties. Dit handelen wordt bepaald door 'institutional 
formalized scenery' en 'informal symbolic scenery". Met het eerste wordt be
doeld het meer formele en institutionele kader dat in een bepaalde situatie 
aanwezig is, met het tweede komen we op het hellende vlak van informele 
en symbolische kaders die vaak moeilijk te herkennen en te omschrijven zijn 
(de auteur onderscheidt 'symbolic architecture, symbolic codes en language', 
wat al aangeeft hoe vaag en ruim het begrip 'informal symbolic scenery' is). 
De practicus handelt niet alleen. Hij doet dat met 'constituent actors'. Er zijn 
twee soorten: 'consociates' en 'contemporaries'. De eerste zijn die personen 
met wie de planner direct contact heeft en met wie hij samenwerkt (bijvoor
beeld collega's, bedrijfsfunctionarissen met wie overlegd moet worden), de 
tweede zijn die personen die wel indirect betrokken zijn maar met wie de 
planner geen persoonlijke contacten heeft (bijvoorbeeld de bevolking van een 
stad: de planner heeft geen contact met ze, de plannen hebben echter wel be
trekking op hen). 
In dit opzicht kan aansluiting gevonden worden bij wat in het vorige hoofd
stuk handelingsgerichte kennis genoemd is. Zowel over 'consociates' als over 
'contemporaries' is dit soort kennis noodzakelijk. Ook Forester (1989, blz. 109) 
onderkent dat: "If they (de planners, GA) do not listen carefully to members 
of the public, planners will lose any reputation to responsiveness or fairness, 
any public trust they might have had. Such planners may appear faithful to 
their bureaucratic obligations, but they will seem blind to their public duties." 
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3.2.3 soorten kennis 

In de literatuur die zich met de zogenaamde 'policy-change' en de rol van 
onderzoek daarbij bezighoudt worden verschillende soorten kennis onderschei
den. Hieronder zal er een aantal de revue passeren, ter aanvulling op wat 
hiervoor over de ideeën van Schön en Bolan gezegd is. In een volgende para
graaf zullen deze drie ingangen in een samenvattende stellingname ver
vlochten worden. 

Een eerste onderscheid is dat tussen 'hard knowledge' en 'soft knowledge' 
(Caplan, geciteerd in Nauta, 1978). Hard knowledge kan omschreven worden 
als kennis ontleend aan wetenschappelijke, objectieve bronnen. "Overgebracht 
naar de Nederlandse situatie rijst het beeld van op de beleidsvoerder gerichte 
informatie, speciaal voor hem bestemd, meestal in zijn opdracht verzameld, en 
veelal voldoend aan bepaalde methodische eisen." (Nauta, 1978, blz. 4). Soft 
knowledge is een combinatie van 'secondary-source information, common 
sense and social sensitivity'. Nauta (1978, blz. 4): "Daarnaast bestaat er de 
vrije en in omvang en betekenis waarschijnlijk meer belangrijke productie van 
( ) visies, inzichten en resultaten die hun weg naar de openbaarheid vinden 
via een veelheid van media, die hun rol gaan spelen in de algemene me
ningsvorming, en die dan soms via de politiek, maar meestal op meer recht
streekse wijze hun weg naar de beleidsfunctionaris gaan." Onderstaande 
figuur geeft een overzicht van de veelheid aan media en de mate waarin ze 
gebruikt worden. 
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Een analoog overzicht, waaruit tevens blijkt hoe belangrijk de soft knowledge 
is, is dat van Nouwen (1990, blz. 53). Hij voerde onder 45 beleidsmedewer
kers van voornamelijk grotere gemeenten een verkennend onderzoek uit naar 
het gebruik van informatiebronnen. Hij kwam tot de volgende opsomming, 
waarbij de gebniiksintensiteit afneemt: bestaande kennis, collega's, zelf 
bedacht (idee), andere gemeentelijke diensten, eigen computerbestand, archie
ven, (vak)tijdschriften, bibliotheek, politieke koers, de krant, gemeentelijk 
onderzoeksbureau en extern computerbestand. 
Glaser c.s. (1983) onderscheiden drie soortgelijke, met name zachte manieren 
van kennisvergaring. Allereerst denken zij aan persoonlijke communicatie, c.q. 
contacten. Dat is volgens de auteur tevens de belangrijkste manier. Studies die 
zich bezighouden met innovatie-diffusie bevestigen dit. In veel gevallen is er 
sprake van informele verbale contacten: " research workers depend heavily 
on informal information networks: interpersonal systems, 'accidental' acquisi
tion of useful information, 'inefficient' and 'irrational' information seeking and 
the like." (Glaser c.s., 1983, blz. 304). Een meer formeel contact is het bij
wonen van conferenties, seminars of workshops. Volgens Glaser c.s. zijn deze 
"more influential than publications or other one-way reports" (1983, blz. 305). 
Geschreven communicatie is een tweede manier. Hier gaat het om kennisver
garing via boeken, artikelen, nota's en dergelijke, wat echter veel meer be
perkt plaatsvindt dan kennisvergaring via persoonlijke contacten. Glaser c.s. 
(1983, blz. 334) voeren daarvoor de volgende redenen aan: 
1. the overload created by a superabundance of printed matter; 
2. the technical and limited nature of research reports; 
3. the limited number of readable reviews; 
4. the restricted quantity of abstracts and related services; 
5. the increasing problems (especially cost and delay in timing) of publication 
and library service; 
6. despite astounding technical advance, the problems of computer storage 
and retrieval. 
Toch blijkt uit - in Nederland uitgevoerd - onderzoek dat vakbladen wel 
degelijk een belangrijke informatiebron voor innoverende ondernemingen zijn 
(Pennink, 1988). 
Een derde manier scharen Glaser c.s. vaag onder overige vormen. Een voor
beeld vormen de massamedia. Over de invloed van televisie, radio en derge
lijke bij het verspreiden van nieuwe ideeën en kennis hoeven we hier verder 
niet uit te weiden. 

Friedmann (1973) gebruikt de termen 'processed knowledge' en 'personal 
knowledge'. Processed knowledge is wetenschappelijke kennis ('hard know
ledge'). Personal knowledge is het inzicht uit persoonlijke ervaringen, die 
overigens best onvolledig of onjuist kunnen zijn. "Personal knowledge is 
limited to the experience that one has had This knowledge generally 
remains unexamined is perspectivist, being slanted not only in the 
knower's position in the structure of society, but also, and more pertinently, 
to his particular involvement in the situations from which his experiences are 
drawn." (Friedmann, 1973, blz. 99). 
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Hierop aansluitend maakt Hoppe (1988) het onderscheid in discursieve en 
non-discursieve kennis. Dit onderscheid kan gemaakt worden met betrekking 
tot wetenschappelijke èn niet-wetenschappelijke kennis. Discursieve kennis is 
te verwoorden, te codificeren, kennis. "Onder de niet-wetenschappelijke, 
nauwelijks verwoordbare (non-discursieve, GA) kenvormen denke men aan de 
welbekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uitste
kende contactuele eigenschappen, maar ook aan bijvoorbeeld politiek inschat
tingsvermogen en bureaucratische competentie. Bij de wetenschappelijke, 
nauwelijks verwoordbare kenvormen denke men aan vaardigheden van ex
perts en professionals die zich weliswaar onttrekken aan strikt openbare 
toetsingsprocedures, maar aantoonbaar betere resultaten opleveren dan leken
kennis." (Hoppe, 1988, blz. 59). Hier wordt tegelijkertijd duidelijk dat de 
begrippen kennis en vaardigheid in een aantal gevallen door elkaar gebruikt 
worden. Daar wordt in de volgende paragraaf op teruggekomen. 

Nicholson (1988), een planner uit de Engelse praktijk, dicht aan de niet-
wetenschappelijke, non-discursieve kennis een belangrijke plaats toe in de 
huidige praktijk: "How then is development control carried out? The process 
of control may be viewed as comprising a set of tests or criteria against 
which proposals can be assessed. These are not necessarily standardised, but 
exist as part of the set procedures necessary to cope with large numbers of 
individual applications." (Nicholson, 1988, blz. 8). Naast 'precedent', 'policy' 
en 'technical tests' voert hij 'consultations' en 'negotiations' op als zeer 
wezenlijke inputs in de door hem geschetste situaties. 

Een volgend onderscheid is dat tussen 'practical knowledge' en 'intellectual 
knowledge' (Machlup, 1978). Practical knowledge is kennis die een basis 
vormt voor actie, voor direct handelen. Intellectual knowledge wordt niet 
geproduceerd om een leidraad te zijn voor handelen maar om een bepaalde 
intellectuele, wetenschappelijke behoefte te bevredigen. Het onderscheid tussen 
toegepast en fundamenteel onderzoek lijkt analoog aan het door Machlup ge
maakte onderscheid. 

Tenslotte is er door enkele auteurs onderscheid gemaakt tussen voorraad-
kennis en projectkennis (Needham, 1985; Jongen, 1986). Bij projectkennis gaat 
het om incidenteel, ten behoeve van een bepaald doel/project geproduceerde 
kennis. Wissink (1988) vervangt de term projectkennis door gebruiksklare of 
gebruiksgeoriënteerde kennis. Van gebruiksklare kennis kun je achteraf duide
lijk aangeven welk gebruik ervan is gemaakt. De tegenpool wordt gevormd 
door voorraadkennis. Voorraadkennis wordt opgedaan tijdens de opleiding, 
wordt gevoed door ervaringen die men opdoet in de praktijk en volgt al dan 
niet de nieuwe inzichten binnen het vakgebied (overgebracht via al dan niet 
wetenschappelijke media). Dit onderscheid gaat echter al voor een deel uit 
van de manier waarop (bepaalde) kennis gebruikt wordt. Deze materie komt 
in de paragrafen 3.3 en 3.4 uitgebreider aan bod. 
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3.2.4 samenvatting 

kader 3.4 

The mark of the true professional in any Held is the rich vocabulary of patterns, develo
ped through years of formal education and especially through years of practical experien
ce. The experienced doctor, the artist, the machinist, all have rich pattern vocabularies. 

(Peters en Waterman, 1982, biz. 67). 

In twee voorgaande paragrafen zijn de ideeën van Schön en Bolán uitgebreid 
behandeld. Op sommige punten overlappen zij elkaar, op andere punten vul
len ze elkaar aan. Duidelijk is in ieder geval dat er bij iedere planner een 
bepaalde kennisbasis aanwezig is. Ook blijkt dat uit paragraaf 3.2.3, waarin 
tevens duidelijk wordt dat die basis zeker niet alleen een wetenschappelijk 
fundament heeft. Op basis van wat in de voorgaande drie paragrafen bij an
dere auteurs gevonden is kan een overzicht gegeven worden van de eigen
schappen van kennis die in deze studie van belang geacht worden. Er lijkt 
geconcludeerd te kunnen worden dat: 

1: er een belangrijk onderscheid bestaat tussen zachte en harde kennis; zachte 
kennis heeft de volgende kenmerken: in de meeste gevallen niet vastgelegd, 
vaak non-discursief, subjectief en interactief; harde kennis heeft kenmerken die 
hier tegenover gezet kunnen worden: vaak wel vastgelegd, discursief, objectief 
(c.q. inter-subjectief) en nauwelijks interactief. 

2: er drie kaders zijn waarbinnen de kennishuishouding functioneert: het indi
vidu, de organisatie en de professie (het vakgebied), waarbij de kennishuis
houding binnen het individu een centrale plaats inneemt; deze kennishuis
houding wordt direct beïnvloed door de kennishuishouding binnen de organi
satie en die binnen de professie. Tussen de professie en de organisatie bestaat 
een indirecte relatie. Het professionele kader wordt als zodanig in deze studie 
niet verder uitgewerkt, omdat verondersteld wordt dat de professie haar in
vloed doet gelden via het individu en de organisatie waarbinnen deze werk
zaam is. 

Tegelijkertijd wordt hier echter het in hoofdstuk 2 omschreven begrip hande
lingsgerichte kennis gebruikt ter structurering van de aan te duiden kennis
eigenschappen. Binnen dat begrip wordt een onderscheid gemaakt tussen ken
nis over het bij een ruimtelijke probleemsituatie betrokken beleidsveld en 
kennis over de wijze waarop maatregelen daarbinnen van toepassing kunnen 
zijn (KB en KM). Zo ontstaat het volgende overzicht, wat zijn neerslag krijgt 
in het hierna afgebeelde, nog lege schema. 
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KENNIS 
BELEIDSVELD 

KENNIS 
MAATREGELEN 

hard 

zacht 

hard 

zacht 

individueel 

individueel 

organisatie 

organisatie 

eigenschappen van kennis 

1. kennis over het beleidsveld (KB): 
Deze kennis kan allereerst direct afkomstig zijn uit een professionele basis, of 
haar basis vinden in een organisatie of een onderdeel daarvan. We praten dan 
over vakkennis, die door vele ruimtelijke planners geleerd is in een opleiding, 
inherent is aan een in een organisatie aangenomen beleidslijn of de heersende 
planologische mode volgt (zie bijvoorbeeld Zonneveld, 1991, over conceptvor
ming in de ruimtelijke planning). Deze vakkennis kunnen we voor een deel 
als 'hard knowledge' beschouwen, hoewel er ook sprake is van 'soft know
ledge'. Deze kennis kan daarnaast haar grond vinden op een individueel ni
veau, het niveau van de ruimtelijke planner zelf. In dat geval gaat het om 
geïnterpreteerde vakkennis en in de loop der jaren gegroeide ervaring met 
theorieën en zogenaamde standaardoplossingen, die niet altijd blijken te 
voldoen en daarom veranderd worden. Deze kennis is bijna altijd 'soff. 
Slechts zelden zal een planner deze kennis vastleggen. Wel gebeurt dat in 
organisaties in nota's en beleidsnotities. In dat geval vormt deze kennis een 
relatief hard kader voor de planners die in die organisatie werkzaam zijn. 

2. kennis over de maatregelen (KM): 
In eerste instantie volgt deze kennis de onder 1 genoemde en kan dus ook op 
eenzelfde manier gekenschetst worden. Met name is dit het geval als er beke
ken wordt welke maatregelen er op dit moment voorhanden zijn. Anders 
wordt het wanneer er ook potentiële, in de toekomst te ontwerpen maatrege
len en de mogelijkheden tot beïnvloeding van bestaande en toekomstige maat
regelen bij betrokken worden. Dan zijn we aanbeland bij kennis op het com
municatieve en interactieve vlak. Het is dan zaak een goede inschatting te 
maken van hoe de in het beleidsveld aanwezige actoren zullen reageren op te 
ontwikkelen maatregelen. Ook de kennis die een ruimtelijke planner nodig 
heeft om zich te kunnen bewegen in het beleidsveld, bijvoorbeeld weten hoe 
je op te stellen in bepaalde onderhandelingen of overlegsituaties, kan onder 
deze kennis geschaard worden. Vaak loopt deze kennis over in bepaalde vaar-
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digheden in dezelfde sfeer. Zo onderscheiden Argyris en Schön (1976, blz. 164 
e.v.) 'technical skills', vergelijkbaar met de hiervoor onderscheiden theoretische 
vakkennis, en 'interpersonal skills', vergelijkbaar met interactieve kennis. In de 
meeste gevallen is hier sprake van 'soft knowledge' en kennis die moeilijk 
verwoordbaar is. Ook kunnen hieronder psychologische en emotionele kennis
vormen geschaard worden omdat zij vaak van invloed zijn op interactie. Deze 
interactieve kennis is meestal vindbaar op individueel niveau, maar soms ook 
gemeenschappelijk aanwezig in een organisatie. Ook is de kennis voor een 
deel eigen aan het vakgebied (denk aan standaardprocedures en dergelijke), 
waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat deze kennis in veel geval
len daarnaast situatie- en daarmee organisatie- en individu-gebonden is. Deze 
kennis wordt zowel op individueel niveau als op organisationeel niveau 
nauwelijks vastgelegd. 

In beide gevallen kan de kennis zich uiten in normatieve uitgangspunten en 
waarden. Deze kunnen ten eerste van een gemeenschappelijk karakter zijn, 
bijvoorbeeld wanneer ze van kracht zijn binnen een bepaalde professie of 
organisatie, en daarnaast op een individueel niveau werkzaam zijn. In dat 
laatste geval speelt de rol die een persoon zichzelf aanmeet een belangrijke 
rol. Zowel op het gemeenschappelijke als het individuele vlak is er in dit 
geval meestal sprake van 'soft knowledge', hoezeer sommige waarden en nor
men ook als 'hard knowledge' gepresenteerd worden. 

Bovenstaande kennis is voor een groot deel voorraadkennis, om in de termen 
van Needham (1985) en Jongen (1986) te blijven. Deze kennis vormt de voor
raad die in eerste instantie aangesproken wordt als er een beslissing genomen 
moet worden door een ruimtelijke planner. Daarnaast is er in de praktijk na
tuurlijk regelmatig behoefte aan projectkennis. Hierbij moet dan met name 
gedacht worden aan incidenteel, ten behoeve van een bepaald doel/project 
speciaal geproduceerde kennis. Bij het formuleren van projectkennis vormt de 
voorraadkennis weer een basis. De projectkennis zal weer van invloed zijn op 
de inhoud van de voorraadkennis. Zo zal het in de praktijk steeds zo zijn dat 
de voorraadkennis geen vast gegeven is, maar een steeds, onder andere onder 
invloed van projectkennis veranderende basis. Natuurlijk zal de voorraadken
nis ook veranderen naar aanleiding van nieuwe ervaringen, het laten varen 
van bepaalde waarden en het in stand houden van continue interactie. In dat 
geval zal er echter sprake zijn van een minder systematisch en bewust ver
lopend proces dan bij het genereren van projectkennis. 
Hieronder zal een en ander aan de hand van een voorbeeld toegelicht worden 
(kader 3.5). Het voorbeeld betreft een schriftelijk advies van een ruimtelijke 
planner in een van de in het kader van dit onderzoek onderzochte gemeenten 
(zie paragraaf 3.5 en bijlage 1). 

Hiermee is een eerste aanzet gegeven van wat kennis is. Werd in hoofdstuk 2 
de rol van kennis planningtheoretisch beschreven en aangegeven aan welke 
kennis er met name behoefte is om tot een vruchtbare ruimtelijke planning te 
komen, nu begint er duidelijkheid te ontstaan over de elementen waaruit 
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kader 3 5 

Het advies heeft als titel 'Analyse van de vesbgingsmogelijkheden van een bouwmarkt' 
In het advies wordt via verschillende wegen gekomen tot een beoordeling van de situatie 
Aan de hand van bovenstaande onderverdeling in KB en KM wordt een beknopte be
schrijving van het advies gegeven 
Een eerste vorm van KM, als norm of waarde, komt in het begin van het advies naar 
voren als gesteld wordt dat men zeker niet regelend op wil treden binnen de aanwezige 
concurrentieverhoudingen Daama wordt ajfermabg aangegeven, op basis van een aantal 
onderzoeksrapporten, hoe het staat met de vraag- en aanbodzijde van de bouwmarkten in 
de gemeente Deze nota's zijn een voorbeeld van KB Zelfs de systematiek komt uit een 
van de nota's ook deze 'standaardoplossing' is een vorm van KB BIJ de berekeningen 
wordt echter een groot aantal impliciete aannamen gedaan, bijvoorbeeld Aangenomen wordt 
dat het vioerproductnntatsciifer ook een waarborg is Door een redelijk rendement terwijl dat m 
werkelijkheid best eens met het geval kan zijn Dit soort aannamen zijn te scharen onder KB 
en tegelijkertijd weinig hard Na de analyse van de economische ruimte wordt de aan 
dacht gencht op de aanbodstructuur Hier worden dne verschillende benadenngen ge
schetst waarop het beleidsveld bekeken kan worden (KB) Twee ervan zijn afkomstig uit 
ervanngen van een onderzoeksbureau, de derde is door de ruimtelijke planner zelf 
bedacht De analyse m b t de ruimtelijke spreiding heeft als basis een vorm van KB in de 
vorm van een norm de gemeente is van mening dat de perifere detailhandel gespreid 
moet worden De vertrouwelijke informatie aan het einde van het advies brengt vormen 
van KM in de moedermaatschappij van de betreffende bouwmarkt zal geen beslissing 
nemen over een vrijkomende andere locatie, voordat ZIJ antwoord heeft gekregen over de 
in dit advies geanalyseerde locatie Daarnaast is tevens gebleken dat de moedermaat 
schappij ook nog voor een andere dochter naar de gemeente lonkt Deze dochter levert 
een groot aantal arbeidsplaatsen op De moedermaatschappij heeft laten weten beide 
besluiten in samenhang te nemen' 
De in het kader van deze situatie gemaakte analyse en het daaruit volgende advies is de 
projectkennis waarmee verder gewerkt gaat worden en die haar basis heeft in verschil 
lende vormen van voorraadkennis (o a nota's, ervanngen, inschattingen op basis van 
gedrag in het verleden of toegezegd gedrag) en projectkennis (ол de zelf ontwikkelde 
methode om de aanbodstructuur in kaart te brengen) 

kennis bestaat, zoals ze door mensen in de praktijk aangesproken worden bij 
het definieren en oplossen van problemen en het nemen en uitvoeren van be
slissingen 

3.3 kennisgebruik 

De begrippen kennis en kennisgebruik zijn als zodanig nauwelijks onderwerp 
van onderzoek geweest Wel zijn er in de loop der jaren veel studies verricht 
met betrekking tot het gebruik van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in 
overheidsbeleid Hiermee samenhangend zijn tevens studies verricht met be
trekking tot het gebruik van kennis in het algemeen, diffusie van innovatie, 
het verband tussen kennisgebruik en 'policy change' en dergelijke In de 
meeste gevallen is het echter mogelijk Onderzoek' door 'kennis in het alge
meen' te vervangen zonder de resultaten van die studies al te veel geweld 
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aan te doen. Parallellen kunnen in ieder geval getrokken worden want onder
zoek is een spedale vorm van kennis. 
Een belangrijk onderscheid dat in veel van bovenstaande studies gemaakt 
wordt is dat tussen instrumenteel en conceptueel gebruik van kennis, c.q. 
onderzoek. Weiss (1977a) staat aan de wieg van dit onderscheid. Rich (1977, 
blz. 200/201) zegt daarover: "Differentiation was also made between instru
mental and conceptual utilization. Instrumental use refers to those cases 
where respondents dted and could document the specific way in which 
the information was being used for decision-making or problem-solving 
purposes. Conceptual use refers to influencing a policymaker's thinking about 
an issue without putting information to any specific, documental use. It also 
refers to planned uses of information 'in the future'." 
Het conceptuele gebruik wordt door het volgende dtaat van Knorr (gedteerd 
in Deshpande, 1981, blz. 319) verder gedefinieerd: "The main area of utiliza
tion consists of an indirect (bound to undergo further dedsion processes), 
diffuse (taken into account to various degrees and at different positions), 
difficult to localize utilization responsibility (distributed over various dedsion 
levels), and possibly delayed discursive processing of the results in the stage 
of program development and decision preparation." 
Binnen deze dichotomie wordt ook wel van de volgende termen uitgegaan: 
- 'knowledge for understanding' versus 'the dedsion-driven function of re

search/knowledge' (Rich, 1977; Deshpande, 1981). 
- indirect gebruik versus direct gebruik (Rich, 1979). 
- 'enlightenment'-functie en 'action'-functie van onderzoek/kennis (Weiss, 

1977b; Weiss en Bucuvalas, 1980; Deshpande, 1981). 
Volgens Seidel (1985) is er duidelijk sprake van een continuüm tussen de 
instrumentele en de conceptuele pool. Typen van kennisgebruik kunnen op 
dat continuüm geplaatst worden en het te verwachten effect van de toepas
sing van de geproduceerde kennis kan overeenkomstig bepaald worden. Ont
leend aan zijn artikel is het op de volgende pagina afgedrukte voorbeeld van 
zo'n continuüm (het voorbeeld ligt op het vakgebied van het tijdschrijft 
waarin het artikel verscheen: 'Environment and Behavior'). 

Het onderscheid in zes modellen van onderzoek- danwei kennistoepassing, ge
maakt door Weiss (1977a, zie ook Korsten, 1983; Kraan-Jetten en Simonis, 
1987, blz. 327) vormt een uitbreiding van het hier gemaakte onderscheid 
tussen conceptueel en instrumenteel gebruik van onderzoek en kennis. Wel 
moet nadrukkelijk gesteld worden dat het hier geen continuüm betreft. Dat 
wordt hiema duidelijk. De volgende modellen van kennistoepassing worden 
onderscheiden: 

1. het probleemoplossingsmodel, waarbij gebruik wordt gezien ab direct, 
instrumenteel en spedfiek. Onderzoek levert conclusies en aanbevelingen 
om een beleidsprobleem op te lossen. 

2. het kennistoepassingsmodel, éen technisch model met de volgende scha
kels: fundamenteel onderzoek - toegepast onderzoek - ontwikkelingsproces 
- toepassing. 
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fully instrumental use 

—fully documenting all design decisions that in any way 
relate to human behavior in buildings, with specific 
quotations and citations 

—developing and updating patterns of physical space, with 
specific quotations and citations which are applied to 
specific buildings 

—annotating building plans, with specific quotations and 
citations to indicate expected human behavior in the 
building 

—annotating building plans to indicate general research 
based heuristics about expected human behavior in the 
building 

—annotating plans indicating generally known heuristics 
about human behavior in the building 

•—verbally testing with the client notions about behavior 
in the building 

—generally applying notions learned from the popular press 
or in university years before about human behavior in 
buildings 

-' fu l ly conceptual use 

het continuum van Seidel 
(bron Seidel, 1985) 

3 het interactieve model, waarbinnen gesteld wordt dat onderzoek slechts 
een van de wegen is om tot een oplossing van problemen te komen, naast 
ervaring, politiek inzicht, pressie, inspraak, overleg, en dergelijke (vergelijk 
Simonis en Van Houten, 1985) 

4 het model van onderzoek als politieke munihe (zie ook Huberman, 1987, 
blz 589-590) onderzoeksresultaten worden gebruikt ter legitimering Selec
tief gebruik kunnen we hiertoe ook rekenen 

5 het veelzijdig gebruiksmodel, ofwel tactisch model, waarbij gebruik plaats
vindt om actie te vermijden of te vertragen, een opponent in discrediet te 
brengen, prestige voor een beleid of beleidsinstantie te verkrijgen, uni
versiteiten aan het werk te houden etcetera (zie ook Coverde, 1987, blz 
244 "Het bestaan van elkaar bestrijdende onderzoeksinstanties en de ge
woonte om conflicten op een zo laag mogelijk hierarchisch niveau te be
slechten, leiden ertoe dat een deel van de tot kennisvergroting bijdragende 
resultaten wordt weggemasseerd in het proces van het formuleren van 
compromissen ") 

6 het conceptuahsenngsmodel ('enlightenment model') het niet onmiddellijk, 
direct gebruiken van onderzoeksresultaten "Global reorientation of this 
sort is not likely to be the outcome of a single study or even one specific 
line of inquiry But over time and with the accumulation of evidence, such 
use can have far reaching implications The gradual accumulation of 
research results can lead to senous and far reaching changes in the way 
people and governments address their problems " (Weiss, 1977a, blz 16) 
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Korsten (1983, biz. 52) concludeert dat er veelvuldig sprake is van indirect 
gebruik, waarbij onderzoeksresultaten via media en dergelijke (diffusie) een 
doorsluizingsproces doormaken en vervolgens geleidelijk ('sluipend') door
dringen in beleidsprocessen. Het gebruik heeft de volgende kenmerken: op 
lange termijn, indirect, onbepaald, conceptueel. Toch concludeert Pröpper 
(1990) dat het gebruik van het door hem onderzochte evaluatie-onderzoek 
groot te noemen is. Dit is mijns insziens echter een redelijk ver openstaande 
deur: evaluatie-onderzoek wordt zeer expliciet verricht om er daama nog één 
keer over te discussiëren. Het feit dat dat onderzoek dan ook in de argumen
tatie gebruikt wordt, zoals Pröpper onderzocht heeft, is weinig verrassend. 
Dat ziet Pröpper (1990, blz. 29) gelukkig zelf ook in: 'Ten aanzien van eva
luatie-onderzoek kan men zich bovendien afvragen, of men genoegen kan ne
men met uitsluitend een indirect gebruik van onderzoeksresultaten. Evaluatie
onderzoek is immers doorgaans opgezet ten behoeve van beleidsterugkoppe-
ling." Ik hecht daarom meer waarde aan de conclusies van Korsten. 

Uit het voorgaande blijkt dat het gebruik van kennis verre van vanzelfspre
kend is en dat de redenen waarom dat zo is nogal uiteen kunnen lopen. Ten 
eerste is er vaak sprake van het conceptueel gebruik van kennis. Dat mag niet 
vreemd klinken gezien hetgeen in een vorige paragraaf gezegd is. Kennis 
wordt bewust en onbewust opgeslagen in een bepaalde voorraad en wordt 
daarna in bepaalde gevallen operationeel: slechts dan zullen bepaalde ele
menten, bewust of onbewust, impliciet of expliciet, instrumenteel ingezet 
worden. Ten tweede blijkt dat het gebruik van kennis heel vaak op een selec
tieve manier plaatsvindt. Dat kan zowel bewust gebeuren, en dan zouden we 
kunnen spreken van tactisch gebruik, als onbewust. Deze gedachtengang sluit 
aan bij de constatering uit het vorige hoofdstuk dat het zogenaamde rationele 
model, waarin ervan uitgegaan wordt dat er steeds sprake zal zijn van volle
dige kennis, als empirisch model niet meer geldig is. 

3.4 kennisgebruik en planningproces 

De koppeling tussen kennisgebruik en planningproces (of beleidsproces) kan 
tweeledig gelegd worden. Ten eerste vormt het gebruik van kennis een essen
tieel bestanddeel binnen het ruimtelijk beleidsproces. In iedere fase, vanaf de 
voorbereiding tot en met de daadwerkelijke uitvoering, is gebruik van kennis 
iets vanzelfsprekende geworden. Ten tweede kan gesteld worden dat kennis
gebruik op zich de kenmerken van een proces vertoont en vaak parallel loopt 
aan het planningproces. Dat zal hieronder allereerst duidelijk worden ge
maakt met het begrip kennishuishouding. Nadat dit begrip geïntroduceerd is, 
wordt een schakel gelegd tussen kennis, kennisgebruik en handelen via het 
begrip handelingstheorie, c.q. beleidstheorie, een begrip dat met name in de 
beleidswetenschappelijke literatuur uitwerking heeft gekregen. In de 
voorlaatste paragraaf zullen de factoren die het kennisgebruik - of juist het 
niet gebruiken van kennis - beïnvloeden, aangestipt worden. 
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In een schema worden de inzichten uit dit hoofdstuk tenslotte samengevat. 
Dit schema, het kennismodel, vormt de basis voor de beschrijving van het 
empirische onderzoek. 

3.4.1 de kennishuishouding 

Van Lohuizen (1985) gebruikt de term kennishuishouding om bovenstaande 
koppelingen uit te werken. De kennishuishouding heeft betrekking op het 
geheel van aanwezige en afwezige kennis van belang voor een planning
proces, maar meer nog hoe er met kennis binnen zo'n proces omgegaan 
wordt met het oog op te nemen beslissingen. "In the knowledge household 
the elements are handled in terms of management: efficiency and effective
ness, by both responding to the political character of the planning process, 
and representing the 'scientific' requirements implied in handling knowledge" 
(Van Lohuizen, 1985, biz. 20). 
Binnen een kennishuishouding kunnen onder meer de volgende activiteiten 
uitgevoerd worden: verzamelen, structureren, kwalificeren, interpreteren, 
vertalen, overbrengen, verspreiden en het daadwerkelijk gebruiken van kennis. 
Al deze activiteiten te zamen vormen de zogenaamde 'knowledge creep' 
(Weiss, 1980). Kennis wordt opgenomen, vertaald naar andere contexten, ver
mengd met andere kennis en inzichten en dergelijke, en zorgt er zo voor dat 
de bestaande kennis verandert. De term geeft heel duidelijk weer dat het gaat 
om een sluipend proces dat meestal ongemerkt plaatsvindt. Een kennishuis
houding heeft daarmee een dynamisch karakter. Ze vertoont de kenmerken 
van een proces omdat ze sterk gelieerd is met het planning- c.q. beleids
proces. Het planningproces is complex en verloopt cyclisch-iteratief. Er zijn 
vele feed-backs en feed-forwards, men springt als het ware van het een naar 
het ander waarbij steeds andere interne en externe factoren voor onzekerhe
den en vraagtekens zorgen. Weiss (1980) typeert zo'n proces heel scherp met 
de term 'decision-accretion', het ontstaan van een beslissing danwei beleid 
omschreven als een proces van aanslibbing. Beslissingen en beleid groeien en 
ontwikkelen zich in de loop der tijd, veelal op onsystematische wijze, rea
gerend op steeds wisselende omstandigheden. "Knowledge inputs take place 
all through the entire course of the process, as an answer to shifting, chan
ging, and even new requirements coming up along with the many un
foreseen developments in planning itself." (Van Lohuizen, 1985, biz. 21). Het 
dynamische planningtheoretische perspectief, zoals dat in het vorige hoofdstuk 
gepresenteerd is, sluit hierbij aan. 

Het managen van kennis in een kennishuishouding is volgens Van Lohuizen 
een zeer belangrijke activiteit. Een goed kennismanagement met betrekking tot 
kennis, dat wil zeggen zorgen voor een juiste ordening, vertaling, versprei
ding en dergelijke, leidt tot de juiste aansluiting op het planningproces. Het 
managen kan er ook toe bijdragen dat er zo weinig mogelijk sprake is van 
een overaanbod van ongestructureerde, niet zinvolle kennis. Daarnaast kan het 
'information gaps' opsporen, en daarna, door het invullen van die gaten, on
zekerheden zoveel mogelijk terugdringen of laten verdwijnen. 
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Van Lohuizen onderkent dat het onmogelijk is een aan de praktijk ontleende 
en daarin toepasbare methodologie van kennisgebruik c.q. het omgaan met 
kennis op te stellen. De praktijk wijst immers uit dat er heel wat haken en 
ogen zitten aan onze manier van observeren en denken. Zo is er bijvoorbeeld 
sprake van onjuiste of selectieve observatie en van onlogisch redeneren. Wel 
kan volgens hem een aanzet daartoe gegeven worden. Het is geen metho
dologie maar een soort van handel- en denkwijze die je bij het omgaan met 
kennis steeds in je achterhoofd moet houden. Dat wordt duidelijk gemaakt in 
het hieronder afgedrukte schema en de instructie die daarbij hoort: probeer bij 
het omgaan met kennis steeds te gaan van rechts naar links op het continu
um waarvan de twee kolommen in het schema de uiteinden vormen. Er zijn 
echter veel 'tussenliggende' factoren die dit proces verstoren of versterken. Zij 
kunnen gezien worden als factoren die een kennishuishouding kunnen beïn
vloeden. Daar wordt in een volgende paragraaf op teruggekomen. 

characteristics 
scientific' way 
knowledge 

systematic 
objectivating 

of 
of 

shading (nuance)/ 
differentiating 
balanced 

reliable 
analytical 
orderly 
logical 
careful 

a 'proto-
handling 

considerate, thoughtful 
seeing things relatively 
being conscious, aware 
making things explicit 
to generalize 

open, publicity 
true/honest 
synthesizing 
creative 
critical/constructive 

characteristics of the casual 
way of handling knowledge 

arbitrary 
subjective 
over-generalization 

one-sided 

easy-going 
on general impressions 
at random 
illogical 
unmindful 

thoughtless 
seeing things absolutely 
being unconscious, unaware 
leaving things implicit 
to stress the individual 
aspects 

closed, secretive 
obscuring, blurring 
analytical 
negative, passive 
taking for granted 

een hulpmiddel bij het omgaan met kermis 
(bron: Van Lohuizen, 1985, blz. 28) 
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3.4.2 de handelingstheorie 

In de beleidswetenschappelijke literatuur is inmiddels veel geschreven over 
het begrip beleidstheorie, door sommige auteurs ook wel handelingstheorie 
genoemd. Een beleidstheorie is volgens Hoogerwerf (1984) het geheel van ver
onderstellingen dat aan een beleid ten grondslag ligt. Het gaat om veronder
stellingen omtrent: 
a. het bestaan van verschijnselen en de relaties daartussen, in het beleidsveld 
waarop het beleid betrekking heeft, 
b. de relaties tussen beleidsmaatregelen en (gewenste) effecten van die maat
regelen in het beleidsveld, en 
c. de relevantie van principes en nonnen met betrekking tot beleid en beleids
veld, alsmede de interpretatie van verschijnselen in het beleidsveld in het licht 
van die normen en principes. 
Dit onderscheid is analoog aan het onderscheid tussen causale, finale en nor
matieve argumentaties - een onderscheid dat eveneens door Hoogerwerf is ge
ïntroduceerd. Ook blijkt hier dat de definitie van het begrip handelings
gerichte kennis aansluit bij de onderdelen a en b. Kennis en veronderstel
lingen lopen in elkaar over en vaak valt niet duidelijk aan te geven of er 
sprake is van een veronderstelling op basis van kennis of kennis in de vorm 
van een veronderstelling. Het lijkt daarom vruchtbaarder om kennis en ver
onderstellingen op één lijn te stellen. Dat sluit tegelijkertijd aan bij hetgeen in 
hoofdstuk 1 over het ruime begrip kennis gezegd is: "Het gaat om voorstellin
gen die de beleidsvoerder correct dan wel geldig acht, en waaraan hij even
tueel een bepaalde mate van zekerheid of onzekerheid toekent. Het gaat met 
andere woorden om de kennis die de beleidsvoerder heeft, c.q. meent te heb
ben, en waarvan hij uitgaat bij zijn werk aan het beleid in kwestie. Het gaat 
kort gezegd om zijn kennisvoorraad. 'Kennis' slaat daarbij niet alleen op de 
voorraad aan feitelijke gegevens waarover de beleidsvoerder beschikt, maar 
ook op de interpretaties en beoordelingen van die gegevens die de beleids
voerder (tot op zekere hoogte) voor juist of correct houdt." (Van de Graaf en 
Hoppe, 1989, blz. 69). 

Ringeling (1987) vervangt het begrip beleidstheorie door het begrip hande
lingstheorie. Hij maakt een onderscheid in sociaal-wetenschappelijke theorieën 
(theorieën over beleid) en handelingstheorieën (beleidstheorieën). "De eerste 
zijn hulpmiddelen bij de analyse en verklaring van alle mogelijke verschijnse
len in en rond beleid en beleidsvoeringsprocessen. Het essentiële element van 
de tweede is dat beleidsactoren zich een voorstelling maken van wat met hun 
al of niet handelen bereikt kan worden. Het verschil tussen beide, , is een 
verschil hissen theoretisch en praktisch redeneren." (Van de Graaf, 1988, blz. 
11-12). Er is wel een verband tussen de twee: sociaal-wetenschappelijk onder
zoek en sociaal-wetenschappelijke theorieën kunnen een bron vormen voor 
een handelingstheorie. Dat blijkt ook uit wat Ringeling (1987, blz. 49) er zelf 
over zegt: "Handelingstheorieën zijn instrumentele theorieën in de letterlijke 
zin van het woord. Het gaat daarbij om inzichten over de relatie tussen be
paalde doeleinden, bepaalde instrumenten en bepaalde effecten. Soms zijn die 
inzichten op de natte vinger gebaseerd, soms op ervaring. In andere gevallen 
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is er wetenschappelijk onderzoek aan te pas gekomen De handelings
theorie kan op zowel aangegeven als niet-aangegeven doeleinden en instru
menten betrekking hebben. Maar essentieel is de notie dat beleidsactoren zich 
een voorstelling maken van wat met hun al of niet handelen bereikt kan wor
den. Onderdeel daarvan kan zijn, hoe het eigen handelen dat van anderen 
kan dwarsbomen. Want kenmerkend voor beleidstheorieën lijkt mij dat be
leidsinhoudelijke en politiek-strategische overwegingen intensief met elkaar 
verbonden zijn." 
De termen beleidstheorie en handelingstheorie zijn in essentie hetzelfde. 
Beiden benadrukken het feit dat het gaat om veronderstellingen, welke aan 
beleid ten grondslag liggen. Hoogerwerf heeft een meer wetenschappelijke uit
werking, Ringeling's uitwerking is meer praktijk-gericht. In dit onderzoek 
wordt, wegens deze praktische gerichtheid en de manier waarop Ringeling 
vorm geeft aan het begrip, de term handelingstheorie gebruikt. 

Hoogerwerf (1984, blz. 493) constateert dat het falen van veel beleid, althans 
het niet bereiken van beleidsdoeleinden voor een deel te verklaren is uit het 
feit dat dat beleid nogal eens op onjuiste veronderstellingen is gebaseerd. Dit 
staaft Hoogerwerf met een aantal voorbeelden van veronderstellingen die aan 
Nederlands overheidsbeleid ten grondslag lagen en onjuist bleken te zijn. In 
het hiema volgende kader (kader 3.6) zijn er, ter illustratie, drie opgenomen. 

kader 3.6 

- de veronderstelling dat milieuheffingen als bestemmingsheffingen minder tot de verbete-
nng van de kwaliteit van het oppervlaktewater zouden bijdragen dan vergunningen en 
controle (Bressers, Beleidseffectmteit en waterkwaliteitsbcleid, in Hoogerwerf: Succes en 
(alen van overheidsbeleid, 1983). 
- de veronderstelling dat een verplichting daartoe voldoende is om gemeentebesturen bin
nen twee jaar een zogenaamd beschermend bestemmingsplan te doen vaststellen voor een 
stads- of dorpsgezicht dat door de ministers van WVC en VROM is aangewezen tot be
schermd stads- of dorpsgezicht (Derksen, Effecten van gecentraliseerd bestuur in het 
ruimtelijk beleid, in Hoogerwerf: Succes en falen van overheidsbeleid, 1983). 
- de veronderstelling dat woonsubsidies, onderwijssubsidies en andere overheidsuitgaven 
niet méér aan de hoogste inkomenscategorieën ten goede komen dan het overheidsbeleid 
beoogt (Van 't Eind en Ruitenberg, De verdeling van overheidsuitgaven, in Hoogerwerf: 
Succes en falen van overheidsbeleid, 1983). 

De parallel die eerder gelegd is tussen het planningproces en de processen 
binnen een kennishuishouding kan aan de hand van het begrip handelings
theorie uitgebreid worden. "De vorming van beleid is te beschouwen als een 
proces waarin de maatregelen en de beoogde effecten, ofwel de middelen en 
de doelen, waaruit het beleid uiteindelijk zal bestaan in toenemende mate 
vaste vorm krijgen. Simultaan daarmee worden ook de veronderstellingen 
waarop het beleid gebaseerd is ontwikkeld en gepreciseerd." (Van de Graaf, 
1988, blz. 8). Een handelingstheorie verandert tijdens het beleidsvormings-
proces, c.q. planningproces. Tijdens dit proces wordt door de deelnemers 
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kennis gebruikt. "Zij zullen die kennis proberen om te zetten in een vorm die 
het mogelijk maakt argumenten te geven vóór bepaalde beleidsmaatregelen en 
tégen weer andere Beleid en beleidstheorie (c.q. handelingstheorie - GA) 
worden in dat proces al argumenterend en redenerend ontwikkeld." (Van de 
Graaf, 1988, blz. 15). 
Om een bepaalde handelingstheorie te ondersteunen worden dus argumenten 
gebruikt. Naarmate de handelingstheorie zich, om wat voor reden dan ook, 
ontwikkelt, worden er andere - misschien nieuwe - argumenten gebruikt, 
naarmate er andere of nieuwe argumenten te voorschijn komen of te voor
schijn gehaald worden kan de handelingstheorie veranderen. Het is het meest 
logisch wanneer de argumenten op hun beurt weer ondersteund en bevestigd 
worden door het opvoeren van kennis. " de mate waarin iemand met recht 
een claim kan doen gelden is afhankelijk van de kwaliteit van de argumenten 
die hij ter ondersteuning kan aanvoeren." (Van Eemeren c.s., 1978, blz. 133). 
Vaak komen argumenten ter ondersteuning van een handelingstheorie echter 
uit de lucht vallen, of althans lijkt dat zo te zijn. "Het voorkomen van niet-
beargumenteerde keuzes wordt dikwijls verklaard door te stellen dat een be
leidssubject altijd al zo gehandeld heeft als de beleidskeus nu uitvalt 
Gesteld kan worden dat het merendeel van de keuzes, automatisch, zonder 
argumentatie, gebeurt." (Ten Heuvelhof, 1982). Het al eerder aangehaalde 
citaat van Ringeling (1987) geeft een duidelijk inzicht in de processen die dan 
plaatsvinden. Als hij het heeft over de relaties tussen doelen, instrumenten en 
effecten, stelt hij dat die inzichten soms op de natte vinger zijn gebaseerd, 
soms op ervaring en dat er in andere gevallen ook wel wetenschappelijk 
onderzoek aan te pas is gekomen. Dit sluit aan bij wat we eerder in dit 
hoofdstuk met betrekking tot de eigenschappen van kennis besproken hebben. 
Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat deze beslissingen van een mindere 
kwaliteit zijn. Wanneer het lijkt dat argumenten uit de lucht komen vallen, 
kan er onbewust of impliciet wel degelijk bepaalde kennis aan ten grondslag 
liggen: "Although the widely held view of planning is that it is a process of 
making public statements of plans and decisions, many decisions on planning 
matters come from implicitly-held ideas rather than from explicitly-stated 
ones." (Sillince, 1986, blz. 167). Ook kunnen we in dit verband de rol van 
intuïtie als een niet onbelangrijke naar voren halen. "Intuition is knowledge 
gained without rational thought", schrijft Rowan (1986, blz. 11). Beslissingen in 
de ruimtelijke planning kunnen in bepaalde gevallen nauwelijks beargumen
teerd lijken, omdat er gebruik gemaakt wordt van intuïtie. Argumenten zijn 
dan niet aanwezig, omdat het gevoel zegt dat die bepaalde beslissing de 
enige juiste is. 

3.4.Э factoren die kennisgebruik beïnvloeden 

De volgende vraag die beantwoord moet worden is welke factoren het ge
bruik van kennis, en daarmee de processen die plaatsvinden in een kennis
huishouding en bij de totstandkoming van een handelingstheorie, beïnvloeden. 
Van grote waarde is het werk van Glaser, Abelson en Garrison Tutting 
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knowledge to use' (1983). Op biz. 23 stellen zij: "The effective use of know
ledge or research findings to bring about needed improvements in con
ventional thinking, practice, and decision making (especially in organizations) 
is determined or at least influenced by many variables, functioning, as a rule, 
in combination." In het eerste deel van het boek gaat het met name over fac
toren die 'knowledge utilization' beïnvloeden. Een duidelijke opsomming 
daarvan is de zogenaamde A VICTORY indeling (Glaser с s., 1983, biz. 29). A 
VICTORY is het woord dat ontstaat als je de beginletters van de factoren 
(variabelen) achter elkaar zet (zie het kader hieronder). 

kader 3.7 

1 Ability· 
de aanwezigheid van capaciteit, te vertalen als deskundigheid en/of mankracht. 

2 Values 
de overeenstemming tussen de resultaten van een of ander onderzoeksrapport, of de 
resultaten uit overleg, en de ideeën die bij een persoon of organisatie leven 

3. Information/Idea 
duidelijke informatie met betrekking tot onderzoeksresultaten of met betrekking tot 
ideeën zoals die m de politiek en elders in het ambteli|k apparaat leven 

4 Circumstances 
specifieke omstandigheden binnen een organisatie of haar omgeving die verstorend 
kunnen werken zoals het plotselinge vertrek van een wethouder waardoor veel ti|d 
nodig is een nieuwe in te werken 

5 Timing 
de hjd moet njp zijn voor een bepaalde idee, bijvoorbeeld een stedebouwkundige 
benadering als uitgangspunt voor een bestemmingsplan 

6 Obliga bon 
de noodzakelijkheid of wenselijkheid bepaalde kennis te gebruiken Soms kan hert uit 
strategische overwegingen wenselijk zijn kennis achter te houden, bijvoorbeeld bij een 
inspraakprocedure op een bestemmingsplan Een gnjze vlek op de plankaart betekent 
vaak met dat men nog niet weet wat er gaat gebeuren1 

7. Resistance 
tegenwerking op het orgamsationele of persoonlijke vlak, bijvoorbeeld omdat men 
iemand niet mag worden ook de dingen die de betreffende persoon zegt met geaccep
teerd 

8 Yield 
te behalen voordelen die materieel, sociaal of psychologisch van aard kunnen zijn Zo 
kan een ondergeschikte door zijn afdelingshoofd 'na te praten' camere binnen de 
organisatie proberen te maken 

Wel moeten we concluderen dat het factoren zijn die in de context van het 
boek voornamelijk te maken hebben met het accepteren van verandering, het 
invoeren van een technische of programmatische innovatie. Toch kunnen we 
hier parallellen trekken met het gebruik van kennis. De A VICTORY varia
belen kunnen we op deze laatste context projecteren. Daarbij wordt uitgegaan 
van de veronderstelling dat het accepteren van een idee of bepaalde kennis 
eenzelfde soort proces is als het gebruiken ervan. Kennis welke gebruikt 
wordt, moet eerst geaccepteerd danwei ingevoerd worden. Acceptatie en 
gebruik kennen dezelfde barrières en positief werkende omstandigheden 
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Schuyt (1987, biz. 139) geeft negen hindernissen bij het gebruik van weten-
schappelijke informatie in overheidsbeleid, waarbij de A VICTORY opsom
ming duidelijk te herkennen is. Tevens lijkt hij in deze, impliciet, een onder
scheid te maken tussen politici en ambtenaren. In deze studie wordt alleen de 
laatste groep onderzocht, waarbij wel de politieke context als een belangrijk 
werkkader wordt aangemerkt. De volgende hindernissen worden onderschei
den: 
1. Er bestaat steeds ambiguïteit met betrekking tot wetenschappelijke infor

matie en met betrekking tot de sociale waarden. Het rationele beslismodel 
vooronderstelt duidelijkheid, die er in verreweg de meeste gevallen niet is. 

2. Wetenschappelijke informatie berust op waarschijnlijkheidsoordelen; be
stuurlijk-politieke besluitvorming vereist bijzondere, directe keuzen uit 
gefixeerde en elkaar vaak uitsluitende alternatieven. 

3. Beleidsmakers gebruiken de wetenschappelijke informatie in een politieke 
context, vaak met inbegrip van persoonlijk-politieke loopbaanbelangen. 

4. Het gebruik dat beleidsmakers maken van wetenschappelijke informatie is 
niet analytisch, maar quasi-rationeel en gericht op synthetische oordeels
vorming. Oordeelsvorming loopt langs andere cognitieve wegen dan analy
tische kennisverwerving. 

5. De methode om wetenschappelijke informatie in te winnen, uit de veelheid 
van beschikbare informatie, verloopt via persoonsafhankelijke mecha
nismen. Reputatie van onderzoekers is vaak belangrijker dan de informatie 
zelf. Men wordt daardoor erg afhankelijk van welke wetenschappelijke 
informant men vraagt. 

6. Er is veel meer wetenschappelijke informatie voorhanden dan beleidsma
kers kunnen verwerken en gebruiken. Het effectief gebruik van kennis ver
onderstelt een foutloos parcours tussen kennis en gebruik. In feite worden 
er tijdens dit parcours vele, vele begrijpelijke en menselijke fouten ge
maakt. 

7. Cruciale experimenten kunnen bijna nooit gedaan worden. 
8. Wetenschapjjelijke informatie kan zelden betrouwbaar gegeneraliseerd wor

den van de ene beleidssituatie naar de andere beleidssituatie, en van de 
ene onderzoekssituatie naar de andere. 

9. Wetenschappelijke informatie is per definitie onzeker en incompleet. 

Ook Kraan-Jetten en Simonis (1987) komen tot een lijst van factoren die met 
name de benutting van onderzoek in beleid beïnvloeden. Hieronder noem ik 
die factoren die ook met betrekking tot het gebruik van kennis onderscheiden 
zouden kunnen worden: 
- de (wetenschappelijke) kwaliteit van het onderzoek, 
- de mate waarin de uitkomsten van onderzoek stroken met de verwachtin

gen van de beleidsvoerders, 
- de wijze van disseminatie van de onderzoeksresultaten, 
- de рюііііеке doelmatigheid, 
- de rationaliteit van het beleid (mate van beleidsarticulatie, explicietheid 

doelstellingen, duidelijke doel-middelenstructuur), 
- de informatiebehoefte van beleid, 
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- de oriëntatie van de beleidsvoerders, 
- de scholing van de beleidsvoerders, 
- het positieve dan wel negatieve 'klimaat' ten opzichte van sociaal-weten

schappelijke research in de bestuurlijke basiseenheid, waarvan de beleids
voerder deel uitmaakt, 

- de duur van het dienstverband binnen het openbaar bestuur van de betrok
ken beleidsvoerders. 

De voorgaande opsommingen zijn wat onsystematisch. De onderscheiden fac
toren lijken onderling sterk verbonden en daarnaast in elkaar over te lopen. 
Ze geven echter wel een goede indicatie welke factoren er met betrekking tot 
kennisgebruik kunnen spelen Het volgende, tevens door Glaser c.s. (1983) ge
maakte, onderscheid is duidelijker. Het is een onderscheid in drie soorten 
invloeden: persoonlijke, organisationele en politiek/economische/sociaal-
culturele. Deze laatste worden in deze studie echter buiten beschouwing ge
laten omdat ze op een te abstract niveau werkzaam zijn Voor zover ze een 
rol spelen gebeurt dat via de persoonlijke en organisationele invloeden Voor 
een overzicht wordt verwezen naar kader 3 8 

kader 3.8 

1. Persoonlijke invloeden, waaronder 
- leeftijd, 
- economische en sociale status, 
- professionele kwaliteiten, 
- gevestigde belangen, 
- persoonlijkheid en macht van de 'leider', 
- moreel van de 'staf' en de hechtheid erbinnen, 
- psychologische eigenschappen (bijvoorbeeld prestige) 
Een speciale categone hierbinnen vormen de zogenaamde weerstanden tegen een inno
vatie (c q het niet willen gebruiken van bepaalde kennis) We onderscheiden twee 
soorten, weerstand van een piersoon, waaronder bang zijn macht, status, prestige of 
baan te verliezen en weerstand van een sonale structuur с q organisatie, bijvoorbeeld 
het weerhouden van de binnenkomst van nieuwe waarden en normen Deze factor 
hoort eigenlijk onder de hiema genoemde invloeden 

2 Organisationele (cq sociale) invloeden, waaronder 
- klimaat binnen een organisatie "environmental factors related to attitudes, beliefs, 
values and motivations of people who work in a particular organisation" (Glaser с s, 
biz 91), 
- kwaliteit van de werksituatie (zoals mogelijkheden om mee te kunnen praten), 
- doelen die een organisatie stelt, 
- structuur van de organisatie en daarmee samenhangende vanabelen (verdeling van 
macht, bureaucratische structuur, mate van specialisatie, grootte en capaciteit, 
organisationele inertia), 
- sociale contacten (buiten en binnen de organisatie), 
- manier van communicatie en 'decision-making' binnen een organisatie- openheid van 
de communicatie, mogelijkheden tot participatie, aanwezigheid van 'support' 
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Dit globale onderscheid in persoonlijke, c.q. individuele, en organisationele 
factoren is niet analoog met het eerder in dit hoofdstuk gemaakte onderscheid 
in individuele en organisationele kennis. Bij het laatste onderscheid gaat het 
om het niveau waarop de kennishuishouding georganiseerd is. De individuele 
en organisationele factoren geven aan op wat voor een niveau de beïnvloe
dende factoren te situeren zijn: individuele factoren hebben invloed op zowel 
individuele als organisationele kennis, organisationele factoren hebben invloed 
op zowel organisationele als individuele kennis. 
Op basis van voorgaande opsommingen van factoren die van invloed kunnen 
zijn op het kennisgebruik is het mogelijk een aantal stellingen te formuleren, 
die de invloed van de, volgens verwachting, meest belangrijke factoren 
beschrijven. Onderstaande stellingen zullen in hoofdstuk 6 empirisch getoetst 
worden: 

l.Als beleid sterk politiek bepaald is, is er in geringe mate sprake van 
gebruik van andere kennissoorten (zie met name Schuyt, 1987 en Kraan-
Jetten en Simonis, 1987). 

2. Een intensief sociaal contactennetwerk binnen en buiten de organisatie 
vergroot de kans op een divers kennisgebruik (zie met name Glaser c.s., 
1983: de persoonlijke en organisationele invloeden). 

3.De beschikbare tijd heeft invloed op het al dan niet gebruiken van be
paalde kennis en de manier waarop dat gebeurt (zie met name Glaser c.s., 
1983: de A VICTORY-indeling). 

4. Hiërarchische verhoudingen beïnvloeden het kennisgebruik; de aanwezig
heid van een sterke hiërarchie of een onderwerping daaraan zorgt ervoor 
dat bepaalde kennis niet gebruikt wordt (zie met name Glaser c.s, 1983: de 
persoonlijke en organisationele invloeden en de A VICTORY-indeling). 

5. Het gebruik van kennis is sterk disciplinegericht (zie met name Glaser c.s., 
1983: de persoonlijke invloeden). 

6. De rol die een ruimtelijke planner aanneemt heeft invloed op zijn of haar 
gebruik van kennis (zie met name Glaser c.s., 1983: de persoonlijke invloe
den, en Kraan-Jetten en Simonis, 1987). 

7.De inrichting en de cultuur van de organisatie, waarin een ruimtelijke 
planner werkzaam is, hebben invloed op het gebruik van kennis (zie met 
name Glaser c.s., 1983: de organisationele invloeden). 

3.5 samenvatting: het kennismodel 

Hetgeen gesteld is over kennis, kennisgebruik, de kennishuishouding, han
delingstheorieën, argumenten en beïnvloedende factoren kan samengevat wor
den door onderstaand schema. Het schema is een sterk veranderde versie van 
het schema van Hoppe (1988). 
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invloeden 
1 individueel 
2 organisationeel 

kennis 

kennishuishouding 

I 
beleidstheorie/ 

argumenten 

ruimtelijk 
handelen 

effecten op de 
context 

het kennismodel 

Centraal in het model staat de kennishuishouding. Daar gebeurt het. Daar 
vinden de processen plaats die in dit hoofdstuk beschreven zijn. Daarbij is het 
belangrijk te constateren dat, volgend uit het onderscheid in individuele ken
nis en organisationele kennis, het concept van de kennishuishouding zowel op 
een individueel niveau als op een organisationeel niveau beschreven kan wor
den. Tevens geldt dat voor het begrip handelingstheorie, dat immers binnen 
de ruime definitie van kennis valt: veronderstellingen kunnen zowel indivi
dueel als organisationeel bepaald worden. Omdat het gaat om veronderstellin
gen welke aan beleid ten grondslag liggen (de definitie van een handelings
theorie) is het in deze studie met name relevant om uit te gaan van een voor 
een (deel van een) organisatie geldende handelingstheorie, ongeacht dat deze 
vaak haar oorsprong vindt op een individueel niveau. Maar omdat de vor
ming van beleid een groepsproces is en meestal geen individueel proces, is 
dat laatste minder relevant. Binnen een organisatie wordt op basis van harde, 
zachte, individuele en organisationele kennis, c.q. veronderstellingen, een 
handelingstheorie gevormd. Dat wil zeggen dat een (organisationele) hande
lingstheorie ook ontstaat op basis van minder harde individuele en organisa
tionele veronderstellingen over bijvoorbeeld het gedrag van actoren in het 
beleidsveld. Veronderstellingen geven aldus aanleiding tot nieuwe veronder
stellingen. Op deze manier is er sprake van de ontwikkeling van een hande
lingstheorie binnen een organisatie, waarbij er natuurlijk zeer veel hande
lingstheorieën tegelijk in een organisatie geldend zijn. 
In dit onderzoek blijft het bij deze constatering. Er wordt niet onderzocht op 
welke manier een handelingstheorie zich binnen een organisationele kennis-
huishouding predes inhoudelijk ontwikkelt. Zo'n analyse vindt, wegens de 
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complexiteit ervan, niet plaats. De constatering dat een handelingstheorie zich 
in een organisatie ontwikkelt op basis van brokken kennis met verschillende 
eigenschappen, zorgt echter wel voor een ingang voor het empirische onder
zoek. Daar wordt in de volgende paragraaf en in bijlage 2 verder op inge
gaan. 
De stippellijn geeft aan dat het onderzoek zich tot de elementen en de pro
cessen erboven beperkt. Met de inperking is ervoor gekozen een studie te 
maken van de beleidsvoorbereidings- en de beleidsontwerpfase. Het gebruik 
van kennis in die fasen van het ruimtelijk beleidsproces staat vooralsnog 
centraal. Daarbij wordt wel de aantekening gemaakt dat, zoals zovelen al 
opgemerkt hebben, de fase van de beleidsuitvoering niet zo eenvoudig te 
scheiden is van de voorgaande fasen ab gesuggereerd wordt. Steeds vinden 
koppelingen en terugkoppelingen plaats tussen de onderscheiden fasen. 
Gezien de beschrijving van de ruimtelijke planner in hoofdstuk 1 zal dit geen 
verwondering wekken. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering komen 
steeds dichter bij elkaar te liggen. Het onderscheid zal daarom niet altijd even 
zuiver gemaakt kunnen worden, en vaak is dat ook niet nodig omdat zo'n 
onderscheid in veel gevallen niet reëel is. 

3.6 het vervolg in het empirische deel 

In hoofdstuk 1 is al aangegeven welke vragen empirisch van aard zijn: 
BI: Op welke wijze en in welke mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk 
van ruimtelijke planning en ordening om met kennis? Is er sprake van be
wuste danwei onbewuste en/of systematische danwei onsystematische en/of 
expliciete danwei impliciete toepassing? 
B2: Bestaan er in de praktijk van de ruimtelijke planning en ruimtelijke orde
ning factoren die van invloed zijn op het feitelijk gebruik van kennis en 
welke invloed hebben zij? 
Het empirische onderzoek, ter beantwoording van deze vragen, heeft plaats
gevonden in drie middelgrote gemeenten in Nederland. In de periode van 
november 1987 tot en met juli 1990 vonden deze drie case-studies, met tus
senpozen, plaats. In totaal zijn in deze 33 maanden ongeveer 140 vergade
ringen bezocht, waarin ruimtelijke planners met diverse achtergronden zich 
over een groot aantal planologbche problemen hebben gebogen, en 47 inter
views afgenomen met de personen die in de vergaderingen geobserveerd zijn. 
Via met name de kwalitatieve onderzoeksmethoden van de afstandelijke ob
servatie en het interview is het onderzoeksmateriaal verzameld. Voor een 
verantwoording van de keuze voor deze methoden, de problemen die daarbij 
komen kijken (ook met betrekking tot het onderzoeksmateriaal) en een be
schrijving van het verloop van het empirische onderzoek wordt verwezen 
naar bijlage 1. Als uitgangspunt bij de analyse van de vergaderingen -
inmiddels herschreven tot observatieverslagen - is steeds een voor het 
betreffende planningproces specifieke organisationele handelingstheorie 
geformuleerd. Bekeken is in hoeverre deze door harde, zachte, individuele 
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danwei organisationele kennis ondersteund werd en waar deze kennis haar 
oorsprong had. 
Ter afsluiting van dit theoretische deel worden de belangrijkste conclusies, die 
tot nu toe getrokken kunnen worden, op een rijtje gezet: 

Conclusie 1: 
Kennis krijgt in deze studie met name aandacht in de vorm van hande
lingsgerichte kennis: kennis over het beleidsveld en kennis over de maatre
gelen (voor een uitgebreide definitie, zie hoofdstuk 2). 

Conclusie 2: 
In de verschillende stadia van besluitvorming speelt deze handelingsgerichte 
kennis een meer of minder problematische rol. 

Conclusie 3: 
Uitgaan van handelingsgerichte kennis leidt tot een noodzakelijk dynamisch 
perspectief van planning waarin het 'leren' voorop dient te staan. 

Conclusie 4: 
Deze handelingsgerichte kennis kan zowel individueel als organisationeel 
bepaald zijn en zowel hard als zacht van karakter zijn. 

Conclusie 5: 
De kans bestaat dat kennis vaak conceptueel en weinig instrumenteel ge
bruikt wordt en dat er in veel gevallen sprake is van selectief gebruik. 

Conclusie 6: 
De vorming van een handelingstheorie en het daarbij gebruik maken van 
kennis is een proces en daarom steeds aan veranderingen onderhevig. 

Conclusie 7: 
Zowel individuele als organisationele factoren hebben invloed op het 
gebruik van kennis (analoog aan conclusie 4). 

Deze conclusies leiden tot de volgende thema's die in de volgende hoofd
stukken aan de orde worden gesteld. Allereerst wordt in hoofdstuk 4 struc
tuur aangebracht in de (gemeentelijke) ruimtelijke besluitvorming. Ook wordt 
bekeken in hoeverre handelingsgerichte kennis binnen die verschillende 'fasen' 
gebruikt wordt, waarbij tevens een analyse plaatsvindt van de aard van die 
kennis. Daarna staat het gebruik van die kennis centraal: op welke manier 
vindt dat gebruik plaats, een vraag die gegeneraliseerd kan worden tot een 
vraag naar de manier waarop ruimtelijke planners in een gemeente te werk 
gaan (hoofdstuk 5). In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) van het empirische 
gedeelte komen de factoren aan bod waarover in het theoretisch gedeelte een 
aantal stellingen geformuleerd zijn. 
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DEEL 3 

HET GEBRUIK VAN 
KENNIS, DE PRAKTIJK 

Hoe zal nu het ontwerp ontstaan? Dat is een geleidelijk proces, een vallen en 
opstaan, besprekingen met tal van autoriteiten, met leiders van diensten, met personen 
uit allerlei leringen van het stedelijk ¡even, studie van de statistische cijfers, soms nog 
speciaal voor het doel te bewerken, het moeizaam verzamelen en verwerken van gege
vens, verkenning van de omgeving; informatie omtrent technische eisen, onderzoek 
naar de eigendomsverhoudingen. Maar reeds spoedig komen de eerste schetsen tot 
stand, gedeeltelijk om flitsen van ideeën vast te leggen en te toetsen, gedeeltelijk om 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden, welke de situatie biedt en om vraagpunten te 
ontdekken waaromtrent het onderzoek opheldering moet verschaffen. Er zal een schema 
van verkeerswegen ontstaan met hun aansluitingen naar binnen en naar buiten, er 
zullen ideeën worden neergelegd omtrent de ligging van woon- en werkkwartieren en 
van parken en groenstroken. Tal van vragen komen op en geven richting aan de so
ciaal-economische en demografische survey. Tegelijkertijd begint het onderzoek richt
lijnen op te leveren; soms bevestigt het de juistheid van een intuiïief aangevoeld idee, 
soms toont het de onhoudbaarheid ervan aan of brengt het een modificatie waardoor 
het zich beter aanpast aan de feitelijke situatie, soms onthult het geheel nieuwe moge
lijkheden. In ieder geval preciseert het de benodigde omvang van het plan en geeft het 
de wenselijke verhouding van oppervlakken en de concrete maten waaraan het ont
werp, dat ten slotte geheel in maat en getal wordt vastgelegd, behoefte heeft. Zo ís er 
de voortdurende wisselwerking tussen intuilie en kennis, een steeds meer verdiepen 
van het inzicht en daarmede een rijpen van de vorm van het ontwerp. Er is een 
voortdurend zich omkerend spel tussen de weerspiegeling van het waargenomene en 
het scheppingsvermogen van de kunstenaar. En zo wordt ten slotte uit de eindeloze 
verscheidenheid der feiten en omstandigheden, welke het ontwerp bepalen, die schone 
synthese gepuurd, waarin alle aesthetische, technische, sociaal-economische en psycho
logische factoren in een innerlijk en uiterlijk harmonisch gevormd organisme gestalte 
hebben gekregen. 

Van Lohuizen, 1948, blz. 4 
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HOOFDSTUK 4 

KENNIS EN BESLUITVORMING 
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HOOFDSTUK 4: 
KENNIS EN BESLUITVORMING 

kader 41 

Complexe problemen zijn slecht structureeibaar in minstens vijf verschillende opzichten er 
zijn veel besluitvormers bi| betrokken, er is conflict over de waarden en na te streven 
doelstellingen, er is in principe een groot tot onbeperkt aantal beleidsingrepen denkbaar, 
maar de uitkomsten daarvan zijn onbekend en zelfs de waarschijnlijkheden waarmee ver
schillende uitkomsten zouden kunnen voorkomen, zijn onberekenbaar 

(Geurts en Venmx, 1989, blz 37) 

4.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de beantwoording van de vol
gende deelvragen 
BI Op welke wijze en in welke mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk 
van ruimtelijke planning en ordening om met kennis' Is er sprake van be
wuste danwei onbewuste en/of systematische danwei onsystematische en/of 
exphaete danwei impliciete toepassing7 

B2 Bestaan er in de praktijk van de ruimtelijke planning en ruimtelijke orde
ning factoren die van invloed zijn op het feitelijk gebruik van kennis en wel
ke invloed hebben zij' 
Dit hoofdstuk moet gezien worden als een noodzakelijke voorbereiding op de 
behandeling van bovenstaande vragen Het geeft structuur aan de beantwoor
ding ervan In hoofdstuk 5 staat vraagstelling BI daama centraal, hoofdstuk 6 
zal zich richten op vraagstelling B2 

In hoofdstuk 2 werden Bressers en Ringeling (1989, blz 18) als volgt geci
teerd "Bij de beleidsuitvoering is er een bepaald beleid 'gegeven' Men kan 
de actoren, ook als het er meer zijn, indelen naar voor- en tegenstanders van 
de uitvoering van dat beleid Bij de beleidsvorming is er, zeker in de begin
fase, echter zelfs niet uitgekristalliseerd op welk probleem het beleid zich 
precies moet richten, laat staan wat de doeleinden precies moeten zijn en met 
welke instrumenten deze moeten worden nagestreefd " Daar werd aan toege
voegd dat de fase van de beleidsvorming van een hoger abstractieniveau is 
en dat daardoor ook de onzekerheid in die fase groter is Het lijkt dus zeer 
zeker zinnig bij de analyse rekening te houden met de fase waarin de ruimte
lijke besluitvorming, die bestudeerd wordt, zich bevindt Deze zal, zoals in 
het vorige hoofdstuk bij conclusie 2 te lezen is, invloed hebben op de manier 
waarop (handelings)kennis meer of minder problematisch is Deze constatering 
heeft ook invloed op de hoofdstukken 5 en 6, waarin de rest van de beschrij
ving van de cases is opgenomen Zowel het antwoord op de vraag naar de 
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manier waarop kennis gebruikt wordt, als het antwoord op de vraag naar de 
factoren die invloed hebben op het kennisgebruik, wordt beïnvloed door de in 
dit hoofdstuk te onderscheiden besluitvormingssituaties. Het onderscheid in 
de verschillende situaties is niet alleen af te leiden uit de literatuur die op dit 
gebied bestaat, maar volgt tegelijkertijd rechtstreeks uit het empirische on
derzoek: ook tijdens de uitvoering van het empirische onderzoek werd de 
noodzaak voor het onderscheiden van verschillende besluitvormingssituaties 
duidelijk. Natuurlijk hangt ook de in hoofdstuk 1 gegeven definitie van een 
vakbeoefenaar in de ruimtelijke planning hiermee samen: een ruimtelijke plan
ner kan het best omschreven worden als een medewerker (m/v) binnen een 
organisatie die zich bezighoudt met de formulering van strategisch ruimtelijk 
beleid en de voorbereiding van de uitvoering daarvan door middel van ope
rationeel ruimtelijk beleid. Deze ruime definitie heeft er binnen het empirische 
onderzoek toe geleid dat een grote diversiteit aan ruimtelijke planners en aan 
situaties waarin deze opereren, geobserveerd en geanalyseerd zijn. 

Dit hoofdstuk behandelt eerst kort een aantal auteurs die een bijdrage hebben 
geleverd aan het brengen van overzicht in de diversiteit van de besluitvor
mingssituaties. Daarna wordt overgegaan tot de indeling zoals die in dit on
derzoek gehanteerd wordt. Kenmerk van deze indeling is dat ze specifiek is 
voor de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming, wat inherent is aan de be
studeerde cases, drie middelgrote gemeenten in Nederland. De onderscheiden 
situaties zullen behandeld worden aan de hand van een aantal karakteristie
ken. Fragmenten uit de observaties zullen zorgen voor een illustratie. 

4.2 besluitvorming en complexe problemen: een literatuuronderzoek 

4.2.1 inleiding 

In paragraaf 4.2.2 zal allereerst aandacht besteed worden aan het onderscheid 
in strategische beslissingen en operationele beslissingen (zie Mastop, 1987; 
Paludi, 1987; Van der Valk, 1989). Daama, in paragraaf 4.2.3, wordt de proble
matiek van de zogenaamde complexe problemen behandeld (zie Mason en 
Mitroff, 1981; Hickson e.a., 1986; Van de Graaf en Hoppe, 1989; Hoppe, 1989; 
Geurts en Vennix, 1989; Geurts, Venn« en Vreeman, 1989; Vreeman, 1989). 
Beide benaderingen vormen de theoretische basis voor de in het empirische 
onderzoek onderscheiden besluitvormingssituaties. Dat wordt uitgewerkt in 
paragraaf 4.2.4. 

4Л.2 strategische en operationele beslissingen 

De begrippen strategische beslissing en operationele beslissing, evenals de 
uitwerkingen daarvan, zijn ontwikkeld in het kader van discussies binnen de 
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zogenaamde beslissingsgerichte benadering van planning. Exponenten van 
deze benadering zijn Paludi (1987), Mastop (1987) en Van der Valk (1989). 
Mastop en Van der Valk krijgen hier de meeste aandacht, omdat ze voor deze 
studie de meest duidelijke aanknopingspunten bieden. 

"Binnen de overheid vinden tal van operaties plaats. Een operatie is te 
typeren als een verzameling handelingen, die noodzakelijk is om een bepaald 
als wenselijk gezien resultaat te verkrijgen. Het-in-werking-stellen van een 
operatie of van de handelingen daarbinnen vergt op zijn minst - in analy
tische zin - beslissingen dan hebben wij vier elementen: situaties, ge
wenste resultaten, handelingen en beslissingen. Het afwegingsproces rond de
ze vier, de afstemming of afweging van een en ander kan worden aangeduid 
met het begrip besluitvorming." (Mastop, 1987, blz. 310-311). Mastop onder
scheidt in eerste instantie twee vormen van besluitvorming: 
1. een reactieve vorm, waarbij het gaat om besluitvormend en handelend op
treden reagerend op de meest concrete directe vraag (bijv. de aanvraag voor 
een bouwvergunning), en 
2. een proactieve vorm, waarbij het een reactie betreft op langer spelende, dif
fuse situaties, die mogelijk symptomen zijn van structurele ontwikkelingen. 
Ook constateert hij dat de besluitvorming in veel gevallen routinematig zal 
verlopen. In een figuur (zie de volgende bladzijde), waarin hij de mogelijke 
vormen van respons op situaties in de omgeving van het besluitvormend sub
ject beschrijft, plaatst hij deze routinematige besluitvorming in een breder 
kader. In de figuur zijn vier verschijningsvormen opgenomen, afgezet tegen 
de frequentie van het optreden van de situatie en de beschikbare expertise. 
Mastop werkt daarna met name de routinematige vormen van besluitvorming 
uit en noemt deze de operationele beleidslijnen. Deze laten over het algemeen 
weinig beoordelingsvrijheid: "Zodra een bepaalde situatie aanleiding is tot een 
welomschreven procedure verloopt deze laatste zonder noemenswaardig veel 
afwegingsproblemen, althans vanuit de optiek van de besluitvorming. Extreem 
gesteld: de enige afwegings- of keuzevraag die zich voordoet is: voldoet de 
betreffende situatie aan de criteria die gelden voor de operationele beleidslijn? 
Is de laatste op de eerste van toepassing?" (Mastop, 1987, blz. 311-312). Mas
top onderscheidt deze operationele beleidslijnen van planning. Planning is in 
zijn ogen een vorm van besluitvorming in die zin dat (zie Mastop, 1987, blz. 
316): 

- de beslissing om handelend op te treden voorafgegaan moet zijn door een 
ruimer zoekproces, 
- dat zoekproces mede betrokken moet zijn op andere - manifeste of geanti
cipeerde - situaties dan die waarvoor handelend optreden wordt overwogen, 
- die andere situaties eveneens aanleiding moeten kunnen geven tot eenzelfde 
soort besluitvorming en/of naar verwachting het mogelijke handelen moeten 
kunnen beïnvloeden, 
- dit zoekproces moet resulteren in een formulering en vergelijking van even
tuele oplossingen, voordat tot selectie van handelingen wordt overgegaan. 
Planning resulteert in verschillende uitspraken over toekomstige handelingen. 
Die uitspraken kunnen vier vormen aannemen (Mastop, 1987, blz. 322): 
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(bron: Mastop, 1987, blz. 311) 

innovatieve 

response 

adaptieve 

respons 

1. operationele uitspraak/besluit: een uitspraak over een specifieke handeling 
met betrekking tot een bepaalde situatie. 

2. programma: een uitspraak over materieel samenhangende handelingen met 
betrekking tot (een) bepaalde situatie(s). 

3. regel: een uitspraak over handelingen met betrekking tot situaties die tot 
een bepaalde categorie of klasse behoren. 

4. plan: een samenstel van operationele uitspraken/beslui ten, programma's en 
regels, dat betrekking heeft op een geheel van materieel samenhangende 
situaties. 

Indien het, zo door Mastop genoemde, actuele besluitvormings- en hande
lingskader van een subject geen uitkomst meer biedt, dan zijn inmiddels de 
onzekerheden zo manifest geworden dat planning noodzakelijk is. Door plan
ning vindt de besluitvorming meer verantwoord plaats omdat ze in een rui
mer kader geplaatst wordt: "Er tekent zich derhalve een kringloop af: plan
ning is afgeleid van en toeleverend aan besluitvorming over concrete hande
lingen" (Mastop, 1987, blz. 324). 

Van der Valk (1989) werkt dit in zijn dissertatie verder uit. Hij onderscheidt 
kaderbeslissingen en operationele beslissingen: "Planning wordt in deze studie 
opgevat als de systematische keuze van handelingspatronen door een actor. 
Voorzover planning niet direct betrekking heeft op de productie van opera
tionele beslissingen, gaat het om een meer vrijblijvende vorm van besluit
vorming. Keuzen hebben een voorlopig karakter totdat ze worden omgezet in 
operationele beslissingen Planning heeft dus betrekking op meer vrij
blijvende kaderbesluiten Het belangrijkste verschilpunt tussen een kader-
beslissing of plankeuze en een operationele beslissing schuilt hierin dat een 
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plankeuze in alle redelijkheid vaak nog tot een heroverweging aanleiding kan 
geven. Een kaderbeslissing is papier dat zijn nut in de praktijk van de dage
lijkse besluitvorming nog moet bewijzen." (Van der Valk, 1989, blz. 18). Van 
der Valk pleit voor het rekening houden met lacunes in kennis, veranderende 
waardepatronen en onbekende effecten op maatregelen die in de toekomst 
aan de orde kunnen komen (vergelijk de drie soorten onzekerheid van Friend 
en Jessop in hoofdstuk 2). Het antwoord is: flexibiliteit. 
Het interessante aan de dissertatie van Van der Valk is in deze zijn aan
scherping van het bovenstaande begrippenkader, omdat het onderscheid in 
kaderbeslissingen en operationele beslissingen in de praktijk van een te be
perkt karakter bleek te zijn. Hij constateerde dat in de praktijk verschillende 
wegen worden bewandeld om het structureren van keuzesituaties te vereen
voudigen. Daarvoor maakt hij een onderverdeling van zogenaamde relevante 
operationele beslissingen in projectbeslissingen, koppelbeslissingen en pre
cedentbeslissingen (zie Van der Valk, 1989, blz. 434-436). 

1. Projectbeslissingen: 
Hierbij wordt alles in een zwaarwegende beslissing afgehandeld. De be
sluitnemer gaat er vanuit dat beslissingen die daarna komen niet proble
matisch meer zijn. De volgende beslissingen vloeien automatisch voort uit 
de kernbeslissing. De hoofdbeslissing wordt aangemerkt als een politieke, 
de beslissingen die volgen vormen een complex van technische uitvoe
ringsbeslissingen. Vaak is hier sprake van een project. Van der Valk (1989, 
blz. 435) noemt als voorbeelden het bouwen van een brug en de bouw 
van een woonwijk: "Als het besluit tot de bouw eenmaal is genomen en 
de bouw is aangevangen kan moeilijk nog eens worden overwogen of er 
nu wel of geen wegen moeten komen." 

2. Koppelbeslissingen: 
Hierbij gaat men uit van een onderverdeling in verschillende ronden van 
besluitvorming, waarbij steeds een ander planningsubject op de voorgrond 
treedt: "Elk subject kan voor het gemak uitgaan van de veronderstelling 
dat de volgende rondes met andere subjecten verder probleemloos zullen 
verlopen binnen gegeven kaders" (Van der Valk, 1989, blz. 435). 

3. Precedentbeslissingen: 
In dit geval zoekt men naar gemeenschappelijke elementen in samenhan
gende beslissingen. Categorieën van beslissingen worden naar inhoud on
derscheiden. De eerste keer dat er een dergelijke beslissing gemaakt wordt, 
vindt er een uitgebreide afweging plaats, daarna is de precedentwerking 
de leidraad. 

Volgens Van der Valk vindt met deze uitwerking tevens een opvulling van 
een leemte plaats waaraan anderen nauwelijks aandacht besteed hebben. Er 
wordt namelijk rekening gehouden met de omgeving waarin het besluit een 
rol speelt: "Een operationele beslissing bindt natuurlijk in de eerste plaats de 
organisatie van de besluitnemer Maar het behelst ook een positiebepaling 
van het subject ten opzichte van andere actoren" (Van der Valk, blz. 436). De
ze handreiking naar de in hoofdstuk 2 vermelde handelingsgerichte benade-
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ring wordt in deze studie ondersteund. Het bewijst eens te meer dat beide 
benaderingen niet tegenstrijdig, maar complementair aan elkaar gezien moeten 
worden. 

4J.3 het structureren van complexe problemen 

Het vraagstuk van de complexe problemen sluit aan bij hetgeen in hoofdstuk 
twee behandeld is in het kader van het begrip onzekerheid. Zo werd daar bij
voorbeeld Christensen (1985) geciteerd. Zij maakt een onderscheid tussen de 
onzekerheid die betrekking heeft op de kennis die nodig is om iets te kunnen 
doen, en op de onzekerheid die samenhangt met de doelstellingen. De vier si
tuaties die dan ontstaan zijn vergelijkbaar met de classificatie van Van de 
Graaf en Hoppe ( 1989, blz. 46-50; zie ook Hoppe, 1989): 
1. getemde problemen: bij grote consensus over maatstaven en een grote ma

te van zekere kennis over de bestaande situatie, de te verwachten situatie 
en ook over de wijze waarop het probleem behandeld moet worden. 

2. (on-)tembare wetenschappelijke problemen: bij grote consensus over ethi
sche maatstaven, maar aanzienlijke tot zeer grote onzekerheid van kennis. 
Als het probleem, bijvoorbeeld op basis van wetenschappelijke experimen
ten, oplosbaar lijkt, verschuift het naar de categorie van de getemde pro
blemen. 

3. (on-)tembare ethische problemen: de voorhanden zijnde kennis is relatief 
zeker, maar er is geen consensus over de normatieve maatstaven. Als deze 
consensus bereikt is verschuiven ook deze problemen naar de categorie 
van de getemde problemen. 

4. ongetemde, politieke problemen: hierbij zijn zowel de ethische maatstaven 
als de kennis zeer omstreden. 

Bij de ongetemde, politieke problemen gaat het om problemen die we com
plex kunnen noemen. Volgens Geurts en Vennix (1989, blz. 35 en verder; zie 
ook Mason en Mitroff, 1983, blz. 12) hebben problemen, en dan met name be
leidsproblemen, de volgende kenmerken: 
1. ze zijn kunstmatig, omdat ze een menselijk product zijn; 
2. ze zijn daarom ook subjectief en pluriform; 
3. deze problemen zijn veranderlijk, omdat enerzijds de samenleving of de 

organisatie waarin ze gedefinieerd zijn verandert en anderzijds de waarden 
en normen op grond waarvan ze worden gedefinieerd veranderen. 

4. ze zijn interdependent: problemen in het ene beleidsveld hangen samen 
met problemen in het andere; 

5. deze beleidsproblemen zijn vaak een selectieve herdefiniëring van proble
men vanuit het oogpunt van maakbaarheid; 

Complexe beleidsproblemen worden daarnaast gekenmerkt door: 
6. het feit dat ze van invloed zijn op het voortbestaan van of bedreigend zijn 

voor de bestaande verhoudingen in (netwerken van) organisaties; 
7. het feit dat ze in de actuele vorm uniek zijn voor een bepaalde organi

satie: er is geen oplossingsroutine voor de aanpak ervan; 
8. het feit dat ze beslissingen betreffen die grote risico's met zich meebren-
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gen, lange-termijn gevolgen hebben en meestal een forse ombuiging van 
het bestaande beleid betekenen. 

Mason en Mitroff (1983, blz. 12) vatten dat samen in de volgende vier eigen
schappen voor wat zij noemen 'wicked problems of organized complexity': in-
terconnectedness, complicatedness, uncertainty en ambiguity. Deze vier eigen-
schappen hebben de volgende consequenties bij het ontwerpen van beleid: "1. 
There must be a broader participation of affected parties, directly and indi
rectly, in the policy-making process. 2. Policy making must be based on a wi
der spectrum of information gathered from a larger number of diverse sour
ces." (Mason en Mitroff, 1983, blz. 13). 
Geurts en Vennix (1989, blz. 36 en verder) gaan vervolgens uit van twee di
mensies van complexiteit: een analytische en een sociale. Bij de eerste di
mensie gaat het om de cognitieve kanten van een probleem: "Ér bestaan geen 
eenduidige theorieën over deze problemen, wel zijn er vaak veel, maar niet 
altijd even relevante, data voorhanden. Dé juiste visie op het probleem bestaat 
niet. Er zijn veel mogelijke interpretaties van het probleem, meestal samen
hangend met de achtergrond en positie van degene die het probleem defini
eert." (Geurts en Vennix, 1989, blz. 37-38). De hiervoor omschreven cognitieve 
complexiteit gaat vaak, maar niet altijd, samen met sociale complexiteit: "Het 
belang van de problemen en de ambiguïteit brengt conflict met zich mee. Er 
kunnen conflicten zijn over de na te streven doelen, over de mogelijke oplos
singen en over de te volgen (spel)regels om tot de oplossing te komen." 
(Geurts en Vennix, 1989, blz. 38). Ook hier is er sprake van analogie met de 
ideeën van Christensen (1985) en daarom ook met de eerder behandelde 
denkbeelden van Van de Graaf en Hoppe (1989). 
Hickson c.s. (1986; zie voor een behandeling van de studie Vreeman, 1989, 
blz. 44 en verder; Geurts, Vennix en Vreeman, 1989, blz. 378 en verder) gaan, 
op basis van een uitgebreid empirisch onderzoek, uit van de volgende typolo
gie van situaties van besluitvorming, waarbinnen de complexe beleidsproble
men geplaatst kunnen worden: 

1. besluitvorming als een sporadisch proces, met de volgende kenmerken: 
- er is sprake van veelvuldige onderbrekingen en vertragingen, om ver
schillende redenen; 
- de beschikbare kennis is van uiteenlopende kwaliteit en stamt van een 
groot aantal verschillende bronnen. 
- communicatie verloopt voor een groot deel via informele contacten en 
onderbroken discussies, waarbij sprake is van onderhandeling; 
- het proces neemt veel tijd in beslag; 
- de beslissing wordt uiteindelijk op het hoogste niveau genomen. 

2. besluitvorming als een vloeiend proces, dat de volgende kenmerken heeft: 
- men komt vrij rechtstreeks tot een redelijk snel genomen beslissing; 
- een formeel georganiseerde besluitvorming, in commissies en aanver
wante organen, bevordert een vlotte besluitvorming; 
- men hoeft minder lang te wachten, er is dus minder sprake van onder
brekingen en vertragingen; 
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- men kan voldoende vertrouwen in de beschikbare kennis stellen, on
danks het feit dat een zekere mate van onderhandeling over de oplossing 
van het probleem plaats vindt; 
- ook hier wordt de beslissing op het hoogste niveau genomen. 

3. besluitvorming als een vernauwd proces, met de volgende kenmerken: 
- dit proces gaat, vergeleken met de voorgaande twee, met de minste om
wegen gepaard; 
- de benodigde kennis is op eenvoudige wijze te verkrijgen en men kan de 
beschikbare kennis routinematig tegen elkaar afwegen; 
- er is weinig stof tot onderhandelen; 
- het proces verloopt via de geëigende formele kanalen; 
- de verantwoordelijke chef neemt uiteindelijk de beslissing. 

"Hickson e.a. constateren dat de vorm van een besluitvormingsproces varieert 
met de complexiteit en het politiek karakter van een strategische beslissing. 
Beide 'ingrediënten' zijn altijd aanwezig, maar de samenstelling varieert per 
beslissingsprobleem. Zo onderscheiden Hickson e.a. drie soorten strategische 
beslissingen die ieder samenhangen met een van de reeds genoemde proces-
typen: 
- relatief vertrouwde (familiar) zaken: normaal en herhaaldelijk voorkomend, 
minst inhoudelijk complex en weinig politiek, nogal eens resulterend in een 
vernauwd proces; 
- wervelende of kolkende (vortex) zaken: zeer belangrijk en controversieel, 
zeer complex en politiek, deze veroorzaken vaak een sporadisch proces; 
- handelbare (tractable) zaken: weinig voorkomend maar niet controversieel, 
weinig complex en minst politiek: een vloeiend proces behoort tot de moge
lijkheden." (Geurts, Vennix en Vreeman, 1989, blz. 379). 

4.2.4 samenvatting 

Zowel vanuit de literatuur die de besluitvorming volgens de beslissings
gerichte benadering beschrijft, met name geschreven binnen de planologische 
wereld, als vanuit de literatuur die handelt over de complexe problemen en 
de consequenties daarvan, met name afkomstig uit de beleidswetenschappelij-
ke en bedrijfskundige hoek, gaat men impliciet of expliciet uit van een twee
deling in 'strategie' en 'operatie'. In het eerste geval gebeurt dat vanuit het 
startpunt van degene die het besluit moet nemen, in het andere vanuit het 
startpunt van het complexe probleem dat in die besluitvorming centraal staat. 
Als er sprake is van complexe problemen zal er eerder een noodzaak gevoeld 
worden om tot planning over te gaan, zodat er een kader ontstaat voor de te 
nemen operationele beslissingen. Binnen de beslissingsgerichte benadering is 
er in het geval van planning sprake van kaderbeslissingen die het probleem 
meer handelbaar maken. Situaties waarin kaderbeslissingen genomen moeten 
worden hebben de kenmerken die aan complexe problemen toegeschreven 
worden, zoals de door Mason en Mitroff onderscheiden eigenschappen van in-
terconnectedness, complicatedness, uncertainty en ambiguity. Vaak zal er daar-
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bij gesproken kunnen worden van het door Hickson c.s. zo aangeduide spora
dische proces. Bij operationele beslissingen is er eerder sprake van een ver
nauwd of een vloeiend proces. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het strategisch niveau zich als volgt 
kenmerkt: 
- het gaat in de tijd vooraf aan het operationele niveau; 
- er is sprake van een ruimer zoekproces dan bij het operationele niveau; 
- keuzen op het strategische niveau hebben een voorlopig karakter totdat ze 
worden omgezet in beslissingen op het operationele niveau; 
- beleidsproblemen zijn op dit niveau complex: ze zijn vaak ontembaar en er 
is vaak sprake van zowel analytische als sociale complexiteit; 
- er kan relatief weinig sprake zijn van routinematige besluitvorming. 
Het operationele niveau heeft de volgende kenmerken: 
- in de tijd volgt het op het strategische niveau; 
- er is sprake van een nauw zoekproces: de kaders zijn gegeven en daarom 
wordt er uitgegaan van het probleemloos toepassen daarvan (binnen een pro
ject of middels precedentwerking); 
- keuzen op het operationele niveau hebben een definitief karakter; 
- beleidsproblemen zijn op dit niveau weinig complex: ze zijn meestal tem
baar (of al getemd) en er is nauwelijks sprake van zowel analytische als so
ciale complexiteit; 
- er zal relatief veel sprake zijn van routinematige besluitvorming. 

In de rest van dit hoofdstuk zullen we zien dat zowel het strategische als het 
operationele niveau een rol speelt in de bestudeerde gemeentelijke besluit
vorming op het gebied van de ruimtelijke ordening. Toch zullen we ook zien 
dat dit onderscheid meer nuance-verschillen vertoont dan hierboven aangege
ven. In deze studie zal uitgegaan worden van een onderverdeling in vier ver
schillende, maar elkaar ook overlappende, besluitvormingssituaties. 

4.3 vier situaties van ruimtelijke besluitvorming 

Uit de eerste case volgde een onderscheid tussen twee soorten argumentatie, 
namelijk het conceptueel argumenteren en het operationeel argumenteren (zie 
ook Arts, 1990). Omdat dit onderscheid later uitgebreid is tot een meer han
teerbaar, beter generaliseerbaar - en hiema uit te werken - onderscheid, is 
deze voor de eerste case specifieke argumentatie-onderverdeling niet hier 
maar in bijlage 3 opgenomen. Uit de tweede en de derde case werd immers 
duidelijk dat er naast het in deze bijlage behandelde onderscheid nog een 
ander onderscheid gemaakt kan worden met betrekking tot de besluitvorming 
op gemeentelijk niveau. Dit onderscheid heeft geen betrekking op de manier 
waarop de argumentatie plaatsvindt, maar op de besluitvorming op zich. Het 
onderscheid dat uit de literatuur naar voren is gekomen, het onderscheid tus
sen het strategische en operationele niveau, komt in deze paragraaf terug, zij 

90 



het dat het uitgebreid, c.q. genuanceerd, wordt. Hierna passeren de vier be
sluitvormingssituaties inhoudelijk de revue en wordt iedere situatie met een 
voorbeeld uit het empirische onderzoek geïllustreerd. 
De volgende structuur kan aangebracht worden in de gemeentelijke besluit
vorming op gemeentelijk niveau met betrekking tot de ruimtelijke ordening: 
1. strategische besluitvorming, 
2. strategisch-operationele besluitvorming, 
3. besluitvorming gericht op daadwerkelijk ruimtelijk handelen: 

a. routinematig handelen en 
b. beleidsmatig handelen 

Een voorbeeld uit de ruimtelijke planning zal een en ander in eerste instantie 
verduidelijken: het maken van een structuurplan valt onder Ί, het maken van 
een bestemmingsplan op basis van het structuurplan valt onder 2, het uitvoe
ren van het bestemmingsplan, in de zin van het uitwerken via kleinere bouw
plannen, valt onder 3a, het reageren op verzoeken van bewoners en bedrijven 
valt onder 3b, indien van het vastgestelde beleid afgeweken dient te worden. 
Heel duidelijk moet hier al gesteld worden dat er in de meeste situaties spra
ke is van kenmerken van meer dan één besluitvormingssituatie. Met name de 
overgangen tussen 1 en 2 en tussen 3a en 3b zijn vloeiend. Hieronder zullen 
de verschillende situaties op een vrij abstracte manier beschreven worden. 
Voorbeelden zullen een en ander verduidelijken. 

1. de strategische besluitvorming 
De processen binnen de strategische besluitvorming worden met name geleid 
door de ambtenaren, c.q. de professionals: de ruimtelijke planners als deskun
digen op hun vakgebied. In het bijzonder gaat het hier om die ruimtelijke 
planners die invloed kunnen uitoefenen op de beleidsontwikkeling (in veel 
gevallen degenen met een min of meer planologische opleiding). Het beleid 
wordt in deze 'fase' op een vrij abstract niveau vastgesteld. Er is, zolang er 
nog sprake is van een ambtelijke besluitvorming, weinig invloed en interesse 
van politieke zijde op dit proces. De uitkomst van de strategische besluit
vorming is voor raad, wethouders en college veel belangrijker. Deze uitkomst 
moet immers politiek gefiatteerd worden, maar de belangrijkste keuzen zijn 
dan echter al gemaakt binnen de ambtenarij. Natuurlijk kan de politiek wel 
randvoorwaarden meegeven aan de ruimtelijke planners. In deze fase is het 
een groot probleem, ondanks alle kwantitatieve en kwalitatieve analyses, 
rekening te houden met de doorwerking van het voorgestelde omdat de be
leidsontwikkeling nog heel ver afstaat van het gedrag van diegenen waarvoor 
het beleid bedoeld is. Hieronder staat een kader met een voorbeeld van 
strategische besluitvorming afgebeeld (kader 4.2). Het voorbeeld is een 
onderdeel van een discussie tussen een aantal 'hogere' ambtenaren. 

2. de strategisch-operationele besluitvorming 
Binnen de strategisch-operationele besluitvorming, waarbij meestal nog 
strategische keuzen gemaakt worden over het operationele niveau, oefent de 
politiek een matige invloed uit. Er bestaat ook zeer weinig interesse vanuit de 
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kader 42 

In het overleg van de afdeling Ruimtelijke Plannen (bestaande uit drie bureaus) is een 
discussie ontstaan in het kader van de notitie 'Effectief Buurtbeheer' en het besluit van het 
zogenaamde managementteam om de post 'experiment Noord' CNoord' is een wijk waar 
de problemen zich het meest urgent laten zien) in de begroting op te nemen. 

Hoofd afdeling Ruimtelijke Plannen: Dat idee van de buurtmeester vind ik wel goed (hij 
trekt de vergelijking met een 'flatmeester'). Hij moet wel een andere, meer sociale functie 
krijgen. Die beheerscommissie is ook prima, dat vind ik wel voorstelbaar. Eventueel kan 
de meester op den duur afgeschaft worden. 
Hoofd bureau Openbare Ruimte en Milieu (ORM): Ik kijk er toch anders tegenaan. De 
crux zit in bladzijde 4: de ongedefinieerde sociale problemen. En nu komt er een soort 
kapelaan. Met huismeesters is het ook andersom: je moet eerst de technische problemen 
bekijken, dan komen de sociale vanzelf naar voren. 
Hoofd bureau Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (ROS): Vanaf het begin van de jaren 
70 speelt dit eigenlijk al. Mensen worden in de watten gelegd. Ik zie meer in overleg met 
de verhuurden. 
Hoofd bureau Volkshuisvesting, Economische zaken en Grondzaken (VEG): Daar komt 
niets uit, als woningbouwverenigingen gaan praten over de sociale problemen. 
Hoofd bureau ROS: Voor de technische kant zou je een conciërge aan kunnen stellen. 
Hoofd bureau ORM: En daarnaast een beheeisgroep (woningbouwvereniging, ambtenaren, 
e.d.). 
Hoofd bureau ROS: Waaraan woningbouwverenigingen zich ook niet kunnen onttrekken. 
Hoofd bureau ORM: Dat is ook de uitkomst van onze management-lcergroep. 
Hoofd bureau VEG: Er moet geen groep beheerders komen díe de sociale problemen naar 
zich toe trekt. 
Hoofd bureau ORM: Het sociale beheer is in principe een zaak van de bewoners. Er is 
ook een verschil met technisch beheer. We zeggen niet van, dit is een oude wijk, dus we 
zetten er studenten tussen, die tijd is geweest. 
Hoofd afdeling: Dat doen we wel met technische voorzieningen. 
Hoofd bureau ORM: Dat is anders, dat zijn technische opvattingen (normen, regels). 
Hoofd afdeling: We doen het met andere voorzieningen ook, daar is ook sprake van re
gels. Sociaal en technisch beheer is hetzelfde. 
Hoofd bureau ORM: Technisch weten we het veel beter. 
Hoofd afdeling ROS: Het is een verschil tussen bouwregels en gebruiksregels. Bouwregels 
zijn te objectiveren, gebruiksregels niet, daarom wordt dat weggeschoven. Dan moet je 
eigenlijk gedragsregels opstellen, samen met de bewoners. 

politiek in deze fase van de beleidsvorming. Het kader vormt meestal het 
strategische beleid zoals dat geformuleerd is bij de strategische besluitvor
ming, bedoeld onder 1. In veel gevallen gaat het hier om de ontwikkeling van 
bestemmingsplannen of andere meer concrete, en minder abstracte ruim-telijke 
plannen. Op dit niveau is er ook weer een grote invloed van de ambtenaren, 
c.q. ruimtelijke planners als deskundigen in het proces. Hier zijn het echter 
minder de planologen en meer de stedebouwkundigen en verkeerskun-digen 
die hun invloed uit kunnen oefenen. Ook in deze fase is het relatief moeilijk 
rekening te houden met de door-werking van hetgeen voorgesteld wordt met 
het geformuleerde beleid. Het contact met de 'omgeving' is in het geval van 
uitbreidingsplannen een stuk indirecter dan wanneer het gaat om bestem
mingsplanontwikkeling in de binnenstad of met betrekking tot andere 
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bestaande bebouwing. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld (kader 4.3). 

kader 4.3 

Met betrekking tot de assen-richtingen binnen deelplan 1 van 'Stationslaan' ontstaat een 
discussie tussen met name de stedebouwkundige en de verkeerskundige. Wat is het geval. 
Uitgangspunt binnen de planvorming is de structuurschets en de nota randvoorwaarden 
waarin de stedebouwkundige structuur is vastgelegd. Daama wordt pas bekeken in hoe
verre het woningbouwprogramma past binnen die structuur. 

De stedebouwkundige onderscheidt een aantal dirigerende lijnen in het plangebied. Drie 
daarvan zijn volgens de stedebouwkundige opgelegd door de bestaande structuur van het 
gebied zelf en van aangrenzende gebieden: een groene corridor met langzaam verkeers-
route vanuit een zuidelijk gelegen gebied welke parallel loopt met de voorgevel van 
bestaande bedrijfspanden binnen 'Stationslaan' en samenvalt met de plaats van een tunnel 
en een voorstadshalte van de Nederlandse Spoorwegen, ten tweede een groene corridor 
vanuit een westelijk gelegen gebied en ten derde de spoorlijn (inclusief geluidswal). "Naast 
de genoemde drie dirigerende verbindingslijnen is voor deelplan 1 van belang dat er 
een ruimtelijk interne oriëntatie op het station is geprojecteerd in de vorm van een dia
gonale 'as'. Deze verbinding koppelt het centrale grocnplein met de voorstadshalte." 
(Nota Randvoorwaarden deelplan 1). In de discussies met betrekking tot de ruimtelijk 
functionele structuur krijgt de diagonale as weinig aandacht. Het lijkt er op dat de 
stedebouwkundige de as gevoelsmatig - wat is bijvoorbeeld 'interne oriëntatie'? - op deze 
manier heeft neergelegd. Omdat de argumenten moeilijk vcrwoordbaar zijn, wordt hetgeen 
de stedebouwkundige in dit opzicht zegt bijna zonder slag of stoot aangenomen. Op een 
gegeven moment merkt de stedebouwkundige zelf het volgende op: ¡k lever gewoon de 
stedebouwkundige inzichten, de oriëntatie. De vraag is echter wat die waard zijn. 
De andere 'lijnen' krijgen binnen de discussie meer aandacht. Zo bekommert de verkeers
kundige zich met name om de hiërarchie binnen de wegenstructuur en het voorkómen 
van rechtstanden. Dit zijn twee ontwerp-principes die voor de verkeerskundige letterlijk en 
figuurlijk richtinggevend zijn. Dat blijkt ook duidelijk uit de Nota Randvoorwaarden: 
"Wegen, straten en pleinen dienen deel uit te maken van een als zodanig herkenbaar 
hiërarchisch wegenstelsel." De normen en cijfers die met betrekking tot de ontwerp
principes van de verkeerskundige bepalend zijn komen uit de nota 'Randvoorwaarden 
voor uitwerking van plannen voor verkeersgerichte, openbare ruimten binnen bc-stem-
mings-, reconstructie-, en herinrichtingsplannen'. 
De verkeerskundige wijst er in de discussies ook nadrukkelijk op dat er dus (de nota is 
door de raad vastgesteld) politieke keuzes voor bepaalde zaken gemaakt zijn en dat die 
nageleefd dienen te worden. Volgens de stedebouwkundige zijn op een aantal plekken die 
rechtstanden niet zo erg omdat de verkeersintensiteiten wel mee zullen vallen. Hij haalt 
daarbij ook een artikel uit het blad 'De Architect' aan om te pleiten voor duidelijkheid in 
de structuur. De verkeerskundige brengt daar tegen in dat vanuit zijn vakgebied gewezen 
wordt op zaken als snelheid, veiligheid en dergelijke. Pratend over de verkeersintensiteiten 
doet iedereen zijn zegje. Het blijkt moeilijk te zijn om vantcvoren te bepalen wie welke 
weg neemt. De discussie onder de ontwerpgroepleden toont al aan dat dat nauwelijks ob
jectief te bepalen is. In die discussie gaan de ontwerpgroepleden met name uit van hun 
eigen beleving en kijken welke weg ze zelf zouden nemen. 

Voordat overgegaan wordt tot een beschrijving van de twee laatste besluit
vormingssituaties moet de volgende opmerking gemaakt worden. Ondanks het 
gemaakte onderscheid in besluitvorming gericht op het routinematige en die 
op het beleidsmatige ruimtelijk handelen zijn er in deze studie geen voor-

93 



beelden te geven van situaties waarin er sprake was van óf alleen routine
matig, óf alleen beleidsmatig ruimtelijk handelen. In de praktijk blijkt er 
steeds sprake te zijn van een mix van beide soorten ruimtelijk handelen. Een 
deel van de besluitvorming zal routinematig verlopen, een ander deel zal de 
kenmerken van het beleidsmatig handelen vertonen. De voorbeelden die hier
bij gegeven worden (kader 4.4, kader 4.5 en kader 4.6) illustreren deze meng
vorm van routinematig en beleidsmatig ruimtelijk handelen, waarbij in kader 
4.5 nog het meest sprake is van zuiver routinematige besluitvorming. 

kader 4.4 

Er wordt een overleg georganiseerd in verband met het verzoek van een bednjf - een zo
genaamd softwarehouse - om een uitbreiding buiten haar eigendomsgrenzen te kunnen 
realiseren Het bednjf heeft via de krant laten weten dat deze uitbreiding zeer belangrijk 
voor ze is De directeur van het bednjf heeft laten doorschemeren dat in het geval de 
uitbreiding niet door kan gaan, hi) overweegt de gemeente te verlaten Door een sterk 
gegroeide met name informele organisatie schijnt het met mogelijk te zijn de uitbreiding 
elders te realiseren Het afdelingsoverleg, bestaande uit het hoofd van de afdeling en de 
hoofden van de daaronder ressorterende bureaus, is accoord In principe past de uitbrei
ding ook op die plek omdat het een high-tech-park betreft. 
De vraag wordt gesteld aan de diverse disciplines of de uitbreiding mogelijk is. De verte
genwoordiger van de Technische Dienst ziet civiel-technisch geen problemen De verkeers
kundigen lossen het parkeren normatief op (Om hoeveel arbeidsplaatsen goal het7 Het is een 
arbeidspimts per 50 vierkante meter en ze magen 20000 vierkante meter7 Dan gaal het om 400 
arbeidsplaatsen) en constateren dat er qua ontsluiting verkeerstechnische problemen zullen 
ontstaan Een groter probleem vormt de aantasting van natuur- en milieuwaarden omdat 
er sprake is van landschappelijk waardevolle begroeiing Een speciale constructie wordt 
bedacht Er is dus sprake van milieukwaliteit Maar die milieukwaliteit kun ¡e ock ergens anders 
handhaven door hier betaling af te dwingen Dat geld moet dan door het Grondbedrijf gereserveerd 
worden. 
In deze situatie is er duidelijk sprake van een mix tussen het beleidsmatig en routinematig 
ruimtelijk handelen. Het verzoek van het bednjf moet blijkbaar kost wat kost gehonoreerd 
worden tot behoud van de werkgelegenheid, of hier nog sprake is van planconformiteit is 
niet duidelijk De verschillende disciplines worden daarna ingeschakeld om vnj routine
matig hun vakkennis op de situatie los te laten. De speciale constructie met betrekking tot 
de landschappelijk waardevolle begroeiing past weer in de sfeer van het beleidsmatig 
ruimtelijk handelen Natuurlijk kan deze constructie in de toekomst op meerdere situaties 
toegepast worden waardoor er sprake zal zijn van min of meer routinematig handelen. 

3a het routinematige ruimtelijk handelen 
Hier gaat het met name om het uitvoeren en uitwerken van de hierboven 
vernoemde bestemmingsplannen en andere min of meer uitvoeringsgerichte 
ruimtelijke plannen. Er ts nauwelijks invloed van politieke zijde, wat samen
hangt met het feit dat er ook geen politieke interesse is in dit routinematige 
ruimtelijk handelen. De strategische beleidslijnen zijn immers eerder al vast
gesteld, de kaders liggen vast. Zolang de situatie niet buiten de kaders treedt 
is het enige antwoord een routinematige reactie. Er is in deze 'fase' daarom 
ook sprake van relatief veel routinematige werkzaamheden. Ook hier hebben 
de ruimtelijke planners, als deskundigen op hun vakgebied een stevige vinger 
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kader 45 

Een architect heeft in opdracht van een realisator een situatietekening gemaakt betreffende 
de uitbreiding van de tweede fase van een winkelcentrum. Het teken tafeloverleg, waarin 
verschillende disciplines samenwerken, heeft een toetscommentaar opgesteld, dat verstuurd 
zal worden naar de betreffende architect. Iedere discipline heeft opmerkingen gemaakt. 

StetUbouw: 
- de relatie van het winkelcentrum met de groene corridor is in het nieuwe ontwerp 

onvoldoende benadrukt. 
- het kruisen van de langzaamverkeeisroute door de toevoerweg van goederen naar de 

winkels toe is niet acceptabel. 
- de beëindiging van het winkelcentrum to.v. het vorige ontwerp is een verarming; de 

zuidgevel van het uitgebreide blok verdient een accent naar de corridor toe. 
- er moet een duidelijke scheiding komen tussen winkelcentrum en de woningen met hun 

bijbehorende voorzieningen. 
- de bevoorrading van alle winkels moet in de openbare inrichting een duidelijke routing 

en plaats krijgen. 
- er moeten extra voorzieningen komen voor het publiek bij de nieuwe winkeltjes aan het 

westelijke parkeerterrein. 
- de juiste plaats en afmetingen voor stalling van fietsen, winkelwagentjes, glascontainer, 

telefooncel, enzovoort moeten al in een vroeg stadium in het ontwerp worden opgeno
men. 

Verkeer. 
• allereerst worden de eerste twee punten vernoemd die ook door 'stedebouw' te berde 

gebracht zijn. 
- de bereikbaarheid van de bestaande winkels gaat er op niet aanvaardbare wijze op 

achteruit; het bedienend verkeer wordt gemlxed met het verkeer van en naar de par
keerterreinen, wat structureel niet veilig is; de afmetingen van de aansluitingen op de 
routen voor het vrachtverkeer zijn daar niet op afgestemd. 

- het winkelcentrum was opgezet met de structurele uitgangsgedachte dat aan- en afvoer 
van goederen langs de achterzijde plaats zou vinden. Dit is op sommige punten niet 
meer het geval. 

- op het zuidelijke parkeerterrein zal primair overdruk ontstaan; dit zal ertoe leiden dat 
het parkeren, dat voor de woningen is bestemd, gebruikt gaat worden voor winkel
bezoek; deze uitwisseling is niet wenselijk omdat het gepaard gaat met hinder voor de 
bewoners. 

- mogelijk kan ernaar gestreefd worden het parkeren voor de woningen af te zonderen 
op een binnenterrein met de woonbebouwing daarom heen, of het parkeren eronder. 

- voor de vuilnisauto is een circulatie gewenst, dat lijkt op een paar plaatsen niet 
mogelijk. 

- er zijn 75 woningen met 57 parkeerplaatsen; het hoeft verder geen betoog dat deze 
plaatsen druk bezet zullen zijn. 

- nog niet getoetst: fietsenstallingen, winkelwagentjes, aantal parkeerplaatsen, uit-
zichthoeken, draaicirkels, afstemming voorliggende tekening op reeds uitgevoerde. 

Milieu I Geluidhinder. 
• doordat het 'kantoor' is vervallen is ook een afscherming vervallen en doordat de 

situering van de bouwhoogten van woningen is gewijzigd moet een nieuw akoustisch 
onderzoek uitgevoerd worden; nu al kan worden opgemerkt dat het oostelijke blok geen 
geluidluwe zijde kent; dit is .niet toelaatbaar; per woning moet tenminste één geluid
luwe zijde bestaan (bij hoge gevelbelastingen moeten slaapkamers aan die zijde worden 
georiënteerd). 
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vervolg kader 4.5 

- de supermarkt is in dit plan ronduit slecht gesitueerd, rekening houdende met verkeers-
en geluidoverlast van vrachtwagens (aan- en afvoer); een onzorgvuldige situering kan 
betekenen dat er geen hinderwetvergunning wordt verstrekt. 

Civiele techniek: 
- er zullen aanpassingen uitgevoerd moeten worden door de verplaatsing van de super

markt in verband met reeds bouwrijp gemaakte terreinen (er volgt een lijst van werk
zaamheden en benodigde materialen, inclusief afmetingen). 

- hetzelfde geldt in verband met het wijzigen van de woonbebouwing (ook hier volgt een 
lijst van werkzaamheden, benodigde materialen en afmetingen daarvan). 

in de pap. Met name gaat het dan om de juridische en civiel-technische dis
ciplines. Het beleid op dit niveau is in veel gevallen zeer concreet. De actoren 
waarop het beleid betrekking heeft zijn meestal ook bekend: men staat heel 
dicht bij de omgeving of heeft in ieder geval de mogelijkheid van deze direc
te relatie gebruik te maken. 

3b het beleidsmatige ruimtelijk handelen 
In het beleidsmatige ruimtelijk handelen is meestal sprake van het direct rea
geren op initiatieven uit de omgeving. Een voorbeeld: een bedrijf meldt zich 
bij een gemeente met vestigingsplannen; als deze plannen 'passen' in het be
staande beleid zal er routinematig gereageerd worden, is dat niet het geval, 
dan wordt het beleid al dan niet aangepast. De politieke interesse, met name 
van de wethouder, is groot, de politieke invloed ook. De besluitvorming kan 
in deze fase een politiek instrument zijn. De wethouder ziet het als een moge
lijkheid om zich politiek te profileren en neemt daarom in veel gevallen ook 
zelf het initiatief. Wel is het zo dat min of meer abstract beleid hier op 
concreet niveau uitgevoerd wordt, waardoor een zekere mate van beleids
vrijheid bij de ambtenaren tot uitdrukking kan komen. Er is sprake van be
leidsmatig handelen omdat het eerder vastgestelde strategische, c.q. strate-
gisch-operationele beleid op bepaalde punten in die ene specifieke situatie 
veranderd zal worden. Het spreekt voor zich dat het hier zowel detailpunten 
als hoofdpunten kan betreffen. De vraag is natuurlijk of er in dit soort 
situaties nieuwe precedenten worden geschapen. Als dat zo is, heeft er een 
definitieve verandering van het strategische beleid plaatsgevonden. De 
ruimtelijke planners in het algemeen en de managers, hoofden van afdelingen 
en dergelijke, onder hen, vormen een tegenwicht tegen het politieke geweld. 
De politiek trekt echter altijd aan het langste eind. 

Het onderscheid in de verschillende besluitvormingssituaties geeft in wezen 
een bepaalde fasering aan. Het is al aangegeven dat geen sprake is van strikte 
scheidslijnen tussen de vier situaties en dat we uit moeten gaan van een over
lap. Deze overlap is met name merkbaar in het onderscheid tussen de strate
gische en het strategisch-operationele besluitvorming en het routinematig en 
beleidsmatig ruimtelijk handelen. In de termen van het literatuuronderzoek 
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kader 4.6 

In de Kerkstraat moet de woonomgeving aangepast worden De stedebouwkundige wil 
een betere ontsluiting (met extra aansluitingen) en een 'lijn' van bomen maken langs de 
flats, zodat er een soort laan ontstaat Er is dan sprake van een functionele en ruimteli)ke 
relabe tussen de flats Daarnaast kiest hi) voor verdichting Hij wil een extra weg maken, 
welke alleen maar betaalbaar zou zijn als er een aantal huizen bijgebouwd kan worden 
De projectleidster van het project waarbinnen de Kerkstraat valt, stelt duidelijk dat 
verdichting niet aan de orde is en dat dat groen en die verharding wel kan Zij wil in 
ieder geval die principiële discussie over verdichting niet op de informatiebijeenkomst 
voeren De stedebouwkundige heeft daar met zo'n problemen mee De groenontwerper 
constateert dat er dus eigenlijk weinig zal veranderen en stelt dat het planten van bomen 
wel problematisch wordt Kun je geen hjn van tegels maken, Λ knjg tientallen klachten van 
mensen met een boom voor hun huis Daarnaast moet rekening gehouden worden met leidin
gen De verkeerskundige stelt dat je het achlerompaadje wel af moet wegen ten opzichte 
van andere dingen, omdat het erg duur is De stedebouwkundige reageert door te zeggen 
dat dat intem niet verkocht kan worden Het gebied moet opengemaakt xvorien De grocnont-
werper zegt dat hij er onlangs eens heeft gefietst om de situabe te bekijken De project
leidster stelt dat als het weggetje belangrijk is het er dan moet komen, tenzij het niet past 
binnen het budget De civiel-technicus zegt dat het budget van 160 duizend gulden hem 
vnj veel lijkt, maar ik moet er gaan kijken 
Verder blijkt dat er heel wat groen weggehaald moet worden om het gebied open te ma
ken De projectleidster stelt dat het belangrijk is om te weten hoe de mensen dat zelf 
ervaren De speelplek kan volgens haar met achter de flats, omdat je die achterkant toch 
nooit helemaal oplost, het blijft een scfeiiiuu>lbmt Ze constateert ook nog een behoefte aan een 
auto-knutsel-plek Volgens de verkeerskundige en de avicl-tcchmcus kan dat nooit binnen 
de geldende Algemene Politie Verordening en uit milieu-overwegingen ]e mag met eens je 
auto wassen op de openbare weg De groenontwerper is er in principe voor als de bewoners 
het willen Men besluit er niet verder op in te gaan omdat er anders te veel geregeld 
moet worden De projectleidster besluit met te stellen dat op de informatie-avond in ieder 
geval de knelpunten van de bewoners goed geïnventariseerd moeten worden De verkeers
kundige Bewoners beginnen ook over de snelheden van het verkeer We kunnen er drempels 
neerleggen, maar dat is wel duur Als je wilt kan ik ook het tegenovergestelde uggen1 

Ook in dit voorbeeld is er sprake van een mix van routinematig en beleidsmatig ruimtelijk 
handelen Het routinematige reageren lijkt hier echter te overheersen, ondanks verschil
lende pogingen van de groenontweiper daar doorheen te breken. 

betreft het eerste koppel het strategische niveau en het tweede het opera
tionele niveau De besluitvorming gericht op het ruimtelijk handelen zorgt er 
voor dat er steeds een terugkoppeling plaatsvindt naar het kader zoals dat via 
een strategische danwei strategisch-operationele besluitvorming tot stand is 
gekomen, met name geldt dat voor het routinematig ruimtelijk handelen De 
besluitvorming gericht op het beleidsmatig ruimtelijk handelen gebruikt dat 
kader ook, maar juist om er vanaf te wijken. Er is sprake van een lichte 
danwei zware inbreuk op hetgeen eerder als kader geformuleerd is. Bij een 
lichte inbreuk zal het kader nog niet veranderd worden, waarbij aangetekend 
moet worden dat dat natuurlijk wel kan gebeuren als de frequentie van deze 
inbreuken toeneemt. Bij een zware inbreuk zal er een bezinning plaats moeten 
vinden over hetgeen op het strategische en strategisch-operationele niveau 
besloten is Of dat dan ook zal gebeuren is natuurlijk de vraag 
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In het volgende hoofdstuk wordt, met inachtneming van hetgeen in dit hoofd
stuk is behandeld, antwoord gegeven op de al eerder gefonnuleerde vraag: 
op welke wijze en in welke mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk van 
ruimtelijke planning en ordening om met kennis? Is er sprake van bewuste 
danwei onbewuste en/of systematische danwei onsystematische en/of expli
ciete danwei impliciete toepassing? Het onderscheid in de vier besluitvor
mingssituaties speelt bij de beantwoording van deze vraag een belangrijke rol. 
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HOOFDSTUK 5 

HET OMGAAN MET KENNIS 
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HOOFDSTUK 5: 
HET OMGAAN MET KENNIS 

kader 5.1 

Je zoekt literatuur op, dat is eigenlijk heel beperkt, als je het vergelijkt hoe je dat in een 
studiesituatie doet, dan doe je dat systematischer, algemene theoneen en dat soort dingen, 
dat doe je eigenlijk nooit meer, daar kom je niet aan toe. Dus je gaat gencht zoeken naar 
literatuur en onderzoeksrapporten die er een heel directe relatie mee hebben, en dan ga je 
toch hier intem de mensen zoeken die er ook mee te maken hebben. Je gaat er naar toe 
en gaat kijken, je gaat vervolgens ook proberen buiten de gemeente wat informanten te 
knjgen Dat alles levert je dan een hele berg aan informatie op, waar je een eerste pro
bleemanalyse van maakt, dat ga je hier weer bespreken en na dne concepten ligt er dan 
een rapport En tegelijkertijd moeten de dingen ook passen in wat het beleidskader 
van de gemeente is en in die zin conformeer je je daar ook voor een deel aan . In feite 
bouw je al heel wat compromissen in 

Een geïnterviewde ruimtelijke planner (dit onderzoek) 

5.1 inleiding 

In dit hoofdstuk staat vraagstelling BI centraal: Op welke wijze en in welke 
mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk van de ruimtelijke planning en or
dening om met kennis? Is er sprake van bewuste danwei onbewuste en/of 
systematische danwei onsystematische en/of expliciete danwei impliciete toe
passing? Allereerst wordt ingegaan op de kennisbronnen die in de praktijk 
aangeboord worden. Uitgegaan wordt daarbij van het schema in hoofdstuk 3, 
dat ook in de volgende paragraaf afgedrukt staat. In het schema wordt een 
relatie gelegd tussen het begrip handelingskennis en de kwalificaties harde en 
zachte kennis en individuele en organisationele kennis. De lege plekken in het 
schema van de kenniselementen kunnen op basis van een analyse van de ob
servaties en de interviews met empirisch materiaal ingevuld worden 
Na deze exceratie wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de verschil
lende manieren waarop door ruimtelijke planners omgegaan wordt met ken
nis. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het op dat moment gevulde 
schema van de kenniselementen. In de vraagstelling wordt tevens uitgegaan 
van de mate waarin met kennis omgegaan wordt. Omdat dit onderzoek niet 
kwantitatief van aard is, valt de mate waarin met kennis omgegaan wordt in 
dit onderzoek ook niet vast te stellen. Het kan hier slechts gaan om een sub
jectieve inschatting van maat, af te meten naar een bepaalde norm. Als er bij
voorbeeld wordt gesproken over het veel voorkomen van onbewust kennisge-
bruik, wil dat zeggen dat er meer dan verwacht werd, sprake is van onbe
wust kennisgebruik Door de in hoofdstuk 4 gemaakte differentiatie in be
sluitvormingssituaties is het natuurlijk wel mogelijk deze ten opzichte van 
elkaar af te zetten. 
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Als geschreven wordt over de manier van kennisgebruik kunnen de volgende 
adjectieven aangehouden worden (zie o.a. vraagstelling BI en Conclusie 6 in 
paragraaf 3.6): 
- bewust gebruik en onbewust gebruik, c.q. expliciet gebruik en impliciet 
gebruik; 
- systematisch gebruik en onsystematisch gebruik; 
- selectief, c.q. tactisch gebruik. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de kennisbronnen, c.q. kennis
elementen, en in de daarop volgende paragrafen op de manier waarop deze 
hun weg vinden bij de ruimtelijke planners in de praktijk. Een en ander 
wordt geïllustreerd met fragmenten uit observaties en citaten uit interviews. 

5.2 kennisbronnen 

5.2.1 inleiding 

In de praktijk van de ruimtelijke planning is sprake van een grote diversiteit 
aan kennisbronnen. In hoofdstuk 3 is, op basis van de op dit moment beken
de literatuur, een onderscheid gemaakt in harde kennis en zachte kennis en 
een onderscheid in individuele en organisa tionele kennis. Zij vormen de 
elementen waaruit kennis opgebouwd kan zijn. De volgende conclusies zijn in 
dit kader in hoofdstuk 3 geformuleerd: 
1. er bestaat een belangrijk onderscheid tussen zachte en harde kennis; zachte 
kennis heeft de volgende kenmerken: in de meeste gevallen niet vastgelegd, 
vaak non-discursief, subjectief en ïnteractief; harde kennis heeft kenmerken die 
hier tegenover gezet kunnen worden: vaak wel vastgelegd, discursief, objectief 
(c.q. inter-subjectief) en nauwelijks interactief. 
2. er zijn drie kaders waarbinnen de kennishuishouding functioneert: het indi
vidu, de organisatie en de professie (het vakgebied), waarbij de kennishuis
houding binnen het individu een centrale plaats inneemt; deze kennishuishou
ding wordt direct beïnvloed door de kennishuishouding binnen de organisatie 
en die binnen de professie. Tussen de professie en de organisatie bestaat een 
indirecte relatie. Het professionele kader wordt als zodanig niet onderschei
den, omdat verondersteld wordt dat de professie haar invloed doet gelden via 
het individu en de organisatie. 
Beide kenmerken bleken als het meest sprekend uit de literatuurstudie naar 
voren te komen en daarom bestaat de verwachting dat deze kenmerken ook 
belangrijk zullen zijn in de praktijk. Daarnaast werd een inhoudelijk onder
scheid toegevoegd, namelijk het onderscheid tussen kennis van het beleidsveld 
en kennis van de maatregelen, beide ter uitwerking van het begrip hande
lingskennis. In de bestudeerde cases, de ruimtelijke planningprocessen in drie 
middelgrote Nederlandse gemeenten, zijn vrij veel gemeenschappelijke kennis
bronnen te ontdekken. Er kunnen vijf hoofdgroepen kennisbronnen onder
scheiden worden, die in dit onderzoek met de hierna volgende trefwoorden 
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aangeduid zullen worden: documenten, extern overleg, politiek, ervaring en 
signalen. Hierna zullen deze trefwoorden verder uitgewerkt worden, rekening 
houdend met het voor de kenniselementen typerende onderscheid hard-zacht, 
het onderscheid individueel-organisationeel en het begrip handelingskennis, en 
zullen er voorbeelden gegeven worden. In een afsluitende paragraaf zal met 
een schematisch overzicht het nog lege schema van de kenniselementen 
opgevuld worden en de relatie gelegd worden met de in hoofdstuk 4 aange
duide besluitvormingssituaties en soorten argumentatie. 

KENNIS 
BELEIDSVELD 

KENNIS 
MAATREGELEN 

hard 

zacht 

hard 

zacht 

individueel 

individueel 

organisatie 

organisatie 

eigenschappen van kennis 

5.2.2 documenten 

Met documenten worden bedoeld intern en extern opgestelde formele en 
informele stukken - vaak zijn het nota's. Het gaat hier ten eerste om kennis 
uit stukken welke speciaal voor het nemen van een bepaalde beslissing gepro
duceerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het inschakelen van een extern bu
reau om een bepaald onderzoek uit te voeren en intern opgestelde adviezen. 
Voor het overgrote deel wordt er echter kennis aangedragen die niet speciaal 
voor de situatie geproduceerd is, bijvoorbeeld bestaande onderzoeksrapporten, 
c.q. artikelen uit kranten of tijdschriften, waarin over die rapporten verslag 
wordt gedaan, rijksnota's, interne beleidsnota's van de betreffende gemeente, 
notities van de Tweede Kamer, nota's en notities van de provincie en bepaal
de rijksregelingen. Vaak wordt in eerste instantie het vigerende bestemmings
plan geraadpleegd: vastgehouden moet worden aan het bestemmingsplan. Zo wordt 
in een van de cases het volgende overzicht van te bestuderen nota's en plan
nen opgesteld, ten behoeve van de ontwikkeling van een visie op de binnen
stad: de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, een provinciale nota, de nota 'Rail 
21', het Milieubeleidsplan, de gemeentelijke 'Perspectievennota', het Beleids
plan Ruimtelijke Ordening, het Struktuurplan Binnenstad 1980, de nota 'Volks
huisvesting in de jaren negentig' en het Structuurschema bedrijventerreinen. 
De hier bedoelde documenten vinden hun neerslag op een kwalitatieve wijze 
via de erin opgenomen beleidsuitspraken en kwalitatieve richtlijnen. Het op 
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een hoger overheidsniveau of in de gemeenteraad vastgestelde vormt een van 
de randvoorwaarden voor het te ontwikkelen ruimtelijk beleid. Maar ook cij
fers en normen, voor een deel afkomstig uit de hier bedoelde stukken en 
daarom op deze plek behandeld, spelen in deze een belangrijke rol De Graaf 
(1983, blz. 203 en verder) stelt dat het gebruik van normen geschikt is om 
snel te komen tot globale inzichten en het uitvoeren van variantberekeningen: 
"Hierbij geldt dat met realiteitszin moet worden gewerkt de flexibiliteit moet 
blijven bestaan, de markt (ook op langere termijn) moet uitdrukkelijk in be
schouwing worden genomen en het Rijksbeleid kan niet worden veronacht
zaamd." (De Graaf, 1983, blz. 206) Hij betrekt het gebruik van normen met 
name op financiële voorcalculaties bij de ontwikkeling van bestemmingsplan
nen. Ze kunnen echter ook in een meer 'ruimtelijke' zin behandeld worden. 
Op het operationele niveau, met name binnen de routinematige besluitvor
ming, kunnen in het algemeen ruimtegebruiksnormen (bijvoorbeeld groennor
men - te verdelen in wijkgroen, buurtgroen en blokgroen -, verkeersnormen, 
parkeemormen en perceelsoppervlaktenormen) en uitvoeringsnormen (voor het 
grootste deel op het verkeerskundige en aviel-technische vlak, waarbij het 
vaak gaat om verschillen in meters en dikwijls centimeters) onderscheiden 
worden Bij het opstellen van een bestemmingsplan worden in eerste instantie 
ruimtegebruiksnormen gehanteerd om te komen tot een verantwoorde (of te 
verantwoorden?) ruimtelijke inrichting: Het gaat vaak om standaardgegevens. Als 
een bestemmingsplan bestaat utt 60 procent uitgeefbaar terrein, dan is het goed. 
Boven de 50 procent moet het minimaal zijn. Dat is heel belangrijk dat dat in de 
gaten gehouden wordt. En de rest, de invulling van de openbare ruimte, daar zijn 
normen voor bekend, van zoveel verharding mag erm of zoveel groen hoort erbij. De 
uitvoenngsnormen komen op tafel als overgegaan wordt tot een meer gede
tailleerde inrichting. Het onderstaande kader geeft een illustratie. 

kader SJ 

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan Zuid-West is een stelsel nonnen 
ontwikkeld t a ν kavelgroottes voor de verschillende ftnanoenngscategoneën Dit stelsel is 
in het Volkshuisvestingsplan 1984-1985 voor de hele stadsuitleg van toepassing verklaard 
Door ontwikkelingen in de woningmarkt zijn bepaalde kavelgroottes veel toegepast en 
sommige vrijwel niet Het veronderstelde ruimtegebruik in Noord-West is enerzijds be
paald door de ontwikkelingen uit de meest recente bouwplannen in de stadsrandgebieden, 
anderzijds door de uitdrukkelijke wens om van Noord-West een aantrekkelijke woonwijk 
te maken met een concurrerend suburbaan woonmilieu De kavelgroottes zijn op grond 
hiervan In deze fase van de planontwikkellng als volgt verondersteld sociale huur
woningen, 160 m2 per woning, premiewoningen (huur + koop), 210 m2 per woning, vnje-
sectorwoningen, 400 m2 per woning. 

Randvoorwaarde 16 Uitgangspunt voor de bepaling van het ruimtegebruik voor groen
voorzieningen is de normstelling zoals die in eerdere bestemmingsplannen voor stadsuit-
leggetneden is ontwikkeld op basis van de gemeentelijke nota "Groen in de Wijk" (1980) 
en afspraken met de Rijksoverheid. .... Gangbaar zijn de volgende nonnen: blokgroen, 15 
m2 per woning, trapveldjes, 5 m2 per woning, buurtgroen, 12 m2 per woning, wijkgroen, 
26 m2 per woning 

103 



Een goed voorbeeld van het gebruik van uitvoeringsnormen is de in een van 
de gemeenten gehanteerde 'Nota Randvoorwaarden voor uitwerking van plan
nen voor verkeersgerichte openbare ruimten binnen bestemmings-, reconstruc
tie-, en herinrichtingsplannen'. In kader 5.3 een citaat uit deze nota. 

kader 5.3 

Randvoorwaarde 20 met betrekking tot ontwerpuitgangspunten t b v. een woonerf 
- Funche, uitsluitend verkeer dat een bestemming heeft in de straat zelf, ontsluiting van 

aanliggende woningen (niet van bedrijven e d.). 
- Karakter volledige menging van alle verkeerssoortcn, dus ook voetgangers, geen voor

rangsregeling tussen de verkeerssoorten onderling, het woonerf dient één te zijn met 
zijn omgeving, beperkte visuele en geen akoustische hinder door het verkeer; diverse 
verhardingstnatenalcn en patronen, geen niveauverschillen door trottoirs e.d 

- Vormgeving bij voorkeur groepsgewijs parkeren; inrichting afgestemd op lage snelheid, 
rechtstanden maximaal 40 a 50 meter, wegbreedte is de gehele breedte van de "strook" 
voor openbaar gebruik (zie normblad 2), njgedcelte minimaal 3,50 meter breed, ob
stakels, asverspnnging, wegversmallingen e d , geen vaste indeling van het dwarsprofiel, 
geen aparte voctgangersvoorzicningen, eventuele wegafsluiting om niet-bestemmmgs-
verkeer te weren 

Kader 54, met een fragment uit een van de bestudeerde plannen, illustreert 
het gebruik van civiel-technische normen. 

kader 5.4 

Bomen mogen niet ter plaatse van kabels en leidingen worden gesitueerd De afstand van 
bomen tot kabels en leidingen bedraagt minimaal 130 meter De afstand van bomen (zij
kant) tot erfscheidingen bedraagt minimaal 2,00 meter 
Binnen een afstand van ongeveer 10 meter ter weerszijden van de diepliggende hoofd-
nolen mag geen bebouwing worden opgencht. De afstand van kabels en leidingen tot 
deze nolen bedraagt minimaal 2,50 meter 

Op een meer strategisch niveau, met name de strategisch-operationele en be
leidsmatige besluitvorming, worden de cijfers vooral gebruikt ter ondersteu
ning van een bepaalde keuze Een voorbeeld: bij een keuze een bepaalde ont
sluiting al dan niet uit te voeren komen cijfers op tafel over de intensiteiten 
van het weggebruik, aantallen ongevallen, verdeling mb.t. de toedracht van 
de ongevallen, etcetera. Normen komen op dit niveau minder ter sprake 
Te koppelen aan normen zijn de zogenaamde standaardprocedures (in een 
van de gemeenten o a met betrekking tot de uitgifte van zogenaamde Test
stroken) en standaardoplossingen (bijvoorbeeld met betrekking tot verkeers
situaties). Zij staan meestal beschreven in de hier bedoelde stukken {Je moet 
een onderscheid maken m randvoorwaarden voor pure woningbouwprojecten en andere 
plannen In het eerste geval is hel in feite allemaal standaardwerk. Daar heb ik 
integraal voor heel de gemeente voor alie disciplines een randvoorwaardenboekje voor 
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gemaakt) of hebben binnen een organisatie een eigen leven leren leiden Een 
voorbeeld van een bewust ontwikkelde standaardprocedure uit een van de ca
ses is opgenomen in het volgende kader. 

kader 5.5 

Voor deze wijk vormt de nota 'Randvoorwaarden en Richtlijnen' in combinatie met een 
toedehngsbcsluit de start van de ontwikkelingsfase Alvorens in bouwteamverband de pro
jecten kunnen worden opgestart dient ook nog voor de betreffende locaties de hoofdopzet 
van de openbare ruimte beschikbaar te zijn. Een op concrete bouwplannen afgestemd in
richtingsplan 1 500 vormt de basis voor de opdracht aan de Technische Dienst om de fei
telijke realisatie voor te bereiden De uitvoering van het bouwnjpmaken is gekoppeld aan 
de overeenstemming met de projectontwikkelaars over de grondtransacbe 
Deze werkwijze beperkt in principe het nsico van onnodig of verkeerd bouwnjpmaken 
maar vereist goede afstemming om te voorkomen dat de Technische Dienst uitsluitend 
onder grote tijdsdruk werken kan voorbereiden en uitvoeren Tevens blijven 'definitieve 
projecten' onzeker tot het moment waarop de ontwikkelaar de grond betaalt . . 
Per fase vormt de projectleider het centrale aanspreek- en informatiepunt De andere par
tijen leveren inhoudelijke bouwstenen en/of treden op als adviseur of plantoetser De 
projectleider vormt de exteme gesprekspartner (of delegeert in onderling overleg) Alle 
projectinformatie loopt via de projectleider en hij is vervolgens verantwoordelijk voor de 
informatieverzorging binnen de organisatie Hiertoe is het projectleidersoverlcg geïn
troduceerd als een permanente overlegvorm gericht op informatie-uitwisseling, planning en 
onderlinge afstemming, cq pnonteitsstelling De projectleider rapporteert aan het 
management. Hoofdlijnen worden hierbij vooraf door het management getoetst 

Een mooi voorbeeld van hetgeen in deze paragraaf bedoeld wordt zijn de zo
genaamde 'Planologische Kengetallen' die regelmatig in een bijgewerkte versie 
verschijnen. Het kader op de volgende bladzijde (kader 5 6) is ontleend aan 
een reclamefolder van de uitgever die de kengetallen in een losbladige vorm 
op de markt brengt. Opvallend is het wel dat in de in het kader van deze 
studie gehouden interviews met geen woord over deze uitgave gerept wordt! 

In deze paragraaf blijkt al hoe diffuus het onderscheid tussen harde kennis en 
zachte kennis is. Voor een groot deel betreft het in deze paragraaf harde ken
nis, althans gezien door de ogen van de ruimtelijke planner. Sommige infor
matie moet door een ruimtelijke planner wel als 'hard' beschouwd worden 
omdat deze informatie, cq. kennis, een randvoorwaarde is in het formuleren 
van beleid. Een nota van het rijk of van de provincie is voor een groot deel 
'hard' voor een gemeente, hoezeer zo'n nota ook ontstaan is vanuit met harde 
kennis. Meestal is het echter zo dat de inhoud van wat hier onder stukken 
verstaan wordt door de ruimtelijke planner geïnterpreteerd wordt, al dan niet 
toegevoegd wordt aan zijn of haar voorraadkennis (voor een uitleg van dit 
begrip zie hoofdstuk 3), en op die manier dus een eigen leven zal gaan lei
den. Op die manier zou zachte kennis kunnen ontstaan. 
Hetzelfde probleem kan geconstateerd worden met betrekking tot het onder
scheid in individuele kennis en organisationele kennis. Een interpretatie is in 
eerste instantie vaak individueel bepaald, op een gegeven moment kan deze 
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kader 5.6 

PLANOLOGISCHE KENGETALLEN 

Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening onmisbaar. Nu zip die gegevens wel be
schikbaar, maar niet in de vorm die u makkelijk kunt hanteren. U zou een groot aantal 
rapporten, verslagen van wetenschappelijke onderzoeken en vakliteratuur op allerlei ge
specialiseerde deelterreinen moeten doornemen om deze informatie boven water te krijgen. 
Planologische Kengetallen verlost u van dat tijdrovend zoekwerk. Want in deze documen
tatie vindt u die informatie uit onderzoeken, rapporten en binnen- en buitenlandse lite
ratuur overzichtelijk en hanteerbaar verzameld. Gecomprimeerd en herleid tot duidelijke 
schema's, tabellen, diagrammen en vuistregels. Een voordeel van deze bundel is ook dat u 
in korte tijd op de hoogte kan raken van de belangrijke ontwikkelingen op planologische 
deelterreinen, waarop u zelf niet deskundig bent Dat maakt Planologische Kengetallen tot 
een onmisbaar hulpmiddel bij het voorbereiden, ontwerpen en toetsen van plannen op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. En voor het biptellen en actualiseren van die plannen 
bij de uitvoering en het beheer. 

Verschillende, voor de planologie belangrijke terreinen 
Planologische kengetallen biedt informatie op elf deelgebieden, die binnen verschillende 
rubrieken zijn gesystematiseerd. Waar nodig zijn verwijzingen opgenomen van de ene ru
briek naar de andere. Bij de presentatie van de gegevens zijn steeds de bronnen vermeld, 
zodat u deze mee kunt wegen bij de hantering van de getallen. Per onderwerp zijn litera
tuurlijsten toegevoegd, voor wie gedetailleerder gegevens wil hebben dan binnen het be
stek van de documentatie kunnen worden verschaft. 

Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 
De kengetallen die in deze uitgave zijn opgenomen, kunnen als volgt worden omschreven: 
- Basisgegevens, die niet rechtstreeks betrekking hebben op ruimtelijke elementen, maar als 
basis voor het planologisch werk noodzakelijk zijn, waaronder statistische gegevens en uit
komsten van prognoses (bevolkingsgrootte en -samenstelling; aantal te verwachten auto's) 
maar ook gekwantificeerd beleid (leerlingenschalen e d ) . 
- Maten van ruimtelijke elementen (bouwblokdiepten, wegbreedten, maten van sportter
reinen). 
- Functiegrootten, d.w.z. minima, maxima en optima, te stellen uit het oogpunt van doel
matige functionering van voorzieningen (aantal klanten bij winkels, bedden in ziekenhui
zen, enz.). 
- Verhoudingsgetallen, die ruimtelijke elementen aan andere elementen relateren (aantal 
woningen per ha.; aantal m2 groenvoorziening per inwoner). 
- Compositiegetallen, getalswaarden die betrekking hebben op een samenstel van ruimte
lijke elementen, en ook sommige financiële gegevens, zoals gemiddelden voor verwer
vingskosten en bovenwijkse voorzieningen bij de exploitatie van bouwterreinen. 

Wat het normatieve gehalte van de gegevens betreft, kunnen in toenemende volgorde van 
belangrijkheid worden onderscheiden: voorbeelden, ervaringscijfers, normatieve getallen 
afkomstig van belangengroeperingen, normatieve getallen met een beleidstoetsend karakter, 
technische eisen, reglementaire eisen en wettelijke eisen. 

echter door de gehele organisatie gedragen worden. Daarmee ontstaat een 
stuk organisationele kennis: We hebben verschillende nota's geschreven en die 
vormen een soort leidraad voor 'het groen in de wijk'. Totdat deze nota's verschenen 
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werd er altijd gediscussieerd aver de hoeoeelheid groen en waar dat moet komen te 
liggen. Nou, hoe de wind waait, waait m'n petje, was het toen, en waar het kwam te 
liggen werd vaak door hele andere dingen bepaald dan je zou willen. Dus die nota 
heeft ervoor gezorgd dat we kunnen zeggen van zoveel blokgroen, buurt gr oen, wijk-
groen, stadsdeelgroen en binnen zoveel loopafstand. 
Er kan geconstateerd worden dat op alle hierboven onderscheiden punten het 
organisationele karakter van de kennis overheerst. Met name is dit het geval 
bij de cijfers, nonnen, standaardoplossingen en standaardprocedures, hoewel 
er in alle gevallen natuurlijk ruimte blijft voor individuele interpretatie. Ook 
blijkt dat bepaalde nonnen zeker niet door een organisatie als geheel gedra
gen kunnen worden omdat ze niet bij iedereen volledig bekend zijn. Een be
paalde afdeling hanteert normen, een andere afdeling moet er maar achter 
zien te komen in hoeverre deze normen 'hard' zijn: Ik constateer dat de normen 
zoals ze in de exploitatierekening zitten erg krap zijn en ik beluister dat er door het 
grondbedrijf ook op onderdelen wordt toegelaten om de normen te overschrijden. Er 
zit dus wel discussieruimte in. Maar hoe groot die ruimte is weet ik niet, dus ook in 
mijn positiebepaling in deze discussies is niet helemaal helder hoe ver ik kan gaan. 

Het begrip handelingskennis krijgt binnen dit kenniselement op de volgende 
manier vorm. Kennis over het beleidsveld en de (potentiële) maatregelen be
reikt een ruimtelijke planner vaak via de hier bedoelde documenten. Voor een 
deel betreft het kwalitatieve informatie vanuit documenten uit het voor een 
ruimtelijke planner relevante beleidsveld. Voor een ander deel vindt de han
delingskennis haar neerslag in nonnen, cijfers, standaardoplossingen en stan
daardprocedures. Via deze 'instrumenten' vindt er een projectie plaats van de 
in de ogen van de ruimtelijke planner of de organisatie waarin deze werk
zaam is, in een situatie juiste handelingskennis. Daardoor bestaat er een in 
potentie vruchtbaar moment, bewust om te gaan met handelingskennis. In de 
praktijk blijkt dat echter vaak niet het geval te zijn. Normen en dergelijke, 
worden vaak klakkeloos, zonder enige afweging en heroverweging in bepaal
de situaties gebruikt. Slechts een enkele ruimtelijke planner erkent dat pro
bleem: Groennormen, blokgroen, buurt groen, wijkgroen, dat zal best iets zijn wat 
steeds in beweging is, maar er is bij ons niemand die zich daar verder in verdiept. 
We hebben een buurt met die norm aangelegd en a wordt verder niet gekeken hoe 
dat functioneert, we vinden het wel goed zo Λ vind dat wel een nadeel, zo lang
zamerhand ontaardt het hele stedebouwkundige verhaal in een verhaal over vierkante 
meter bestrating, draaicirkels en parkeerplaatsen, maar dat is eigenlijk geen stedebouw 
meer. 

5J.3 extern overleg 

Extern overleg slaat op die situaties waarbij het overleg met externen, dat wil 
zeggen het resultaat ervan, uitgangspunt vormt voor verdere meningsvorming 
en actie. Overleg beoogt een bepaald resultaat: men wil op tijd onzekerheden 
oplossen, men wil op tijd te weten komen waar men aan toe is. Het extern 
overleg heeft naast een informatie-genererende ook een strategische functie, 
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bijvoorbeeld je gezicht laten zien als gemeente of iets gedaan krijgen van de
gene met wie je overleg voert. In alle drie de bestudeerde cases vormt het ex-
tem overleg een zeer belangrijke informatiebron. Deze bron lijkt ook steeds in 
belangrijkheid te groeien. Met name in de in de de laatste jaren in de betref
fende gemeenten uitgevoerde onderzoeken en geformuleerde onderzoeksopzet
ten vormt het gesprek met de omgeving een basis voor verdere actie. Heel 
bewust wordt er in discussies verwezen naar resultaten van allerlei soorten 
overleg en gesprekken met externen. Of de conclusie wordt getrokken maar 
eens een overleg te organiseren om een en ander te regelen, duidelijk te ma
ken, of op een rijtje te zetten: gesprekken met ondernemersverenigingen, met 
wijkraden, met woningbouwverenigingen, met winkeliersverenigingen, met be
drijven die zich 'aanmelden', etcetera. 
In de in dit onderzoek bestudeerde gemeenten hebben de ruimtelijke planners 
een vrij intensief, maar weinig gestructureerd contactennetwerk in hun stad. 
Naast deze contacten in de stad hebben de meeste ruimtelijke planners een 
zeer divers, vaak informeel, contactennetwerk in hun eigen organisatie (andere 
afdelingen, diensten en sectoren). Omdat in dit onderzoek de overheid, ook 
een gemeentelijke overheid, gezien wordt als een heterogeen geheel, kunnen 
deze contacten onder het trefwoord 'extern overleg' geschaard worden. Na
deel van dit informele netwerk is dal het 'even bellen' en 'even binnen lo
pen', omdat het vaak ongestructureerd gebeurd, storend kan werken en een 
grote aanslag doet op andermans tijd. 
Ook wordt er door een deel van de geïnterviewde ruimtelijke planners regel
matig gebeld naar andere gemeenten of andere instanties om bepaalde infor
matie te achterhalen. Toch moet tegelijkertijd geconstateerd worden dat heel 
veel planners dat ook helemaal niet doen en zich op deze manier afsluiten 
van een mogelijkheid tot vruchtbare contacten met vakgenoten: Ik heb ook geen 
contact met andere gemeenten. Soms wel eens jammer, dat je niet met collega's praat. 
Ik doe het dan wel eens met een paar vrienden van mij, die ook de opleiding hebben 
gedaan en die in andere steden zitten, dat we werk van elkaar bekijken, maar dat 
gaat zeker niet van de gemeente uit. Nee, wat dat betreft zijn we een gesloten club. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt op dit aspect verder ingegaan. 

Het opzoeken van de omgeving hangt samen met een open attitude, die na 
de hausse in gemeentelijke reorganisaties in de jaren tachtig, bij een aantal 
ambtenaren is ontstaan en ook met die reorganisaties beoogd werd. Niet in 
alle gemeenten echter, is deze attitude even uitgesproken aanwezig. Het 
volgende citaat geeft aan hoe zo'n attitude vorm kan krijgen: ]e moet meteen je 
partners, je markt, definiëren, van is datgene им/ je als inhoudelijke doelstelling 
wegzet, is dat ook redelijkerwijs te behappen met de partners die je kent en de markt 
die zich ontwikkelt Ik zie de markt als de plaats waar ik moet onderhandelen, 
waar ik het krachtenveld vind tussen het bestuur en mensen die ik nodig heb voor het 
uitwerken. Soms is dat het bedrijfsleven, of zijn dat netwerken, op een ander moment 
zijn dat burgers in de wijk, wat meer het krachtenveld is waar echt onderhandeld 
moet worden. Maar voor de doelstelling naar inhoud en proces ga je meer naar 
intermediaire groepen zoeken. Ook hierop wordt later uitgebreid teruggekomen. 
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Opvallend is de in een gemeente geschreven notitie, waarin op een rijtje gezet 
wordt welke soorten contacten de afdeling onderhoudt met haar omgeving. In 
kader 5.7 wordt een aantal delen uit deze korte notitie geciteerd. 
Bij dit kenniselement is bij uitstek sprake van zachte kennis. Omdat deze ken
nis via interactie verkregen wordt is de inhoud afhankelijk van de interpreta
tie door de verschillende betrokkenen. Alleen als er harde afspraken gemaakt 
worden die ook als zodanig gepresenteerd en genotuleerd worden is er spra
ke van harde kennis. Tegelijkertijd is deze kennis in veel gevallen operationeel 
op het individuele niveau. Het is zeker niet de gewoonte de individuele ken
nis in deze, systematisch naar het organisationele niveau te tillen. Natuurlijk 
zal het zeker zo zijn dat bepaalde individuele kennis in deze gevallen op den 
duur deel uit gaat maken van de organisationele kennis. Het extern overleg is 
tenslotte een uitmuntende gelegenheid om handelingskennis, zowel kennis 
over het beleidsveld als kennis over (potentiële) maatregelen. 

5.2.4 politiek 

Hieronder worden verstaan de signalen en eisen die uit de gemeenteraad, van 
de wethouder of uit het gehele college van burgemeester en wethouders ko
men. In het volgende hoofdstuk komt de politiek ook naar voren, maar dan 
als een van de factoren die invloed heeft op het al dan niet gebruiken van 
kennis in de ruimtelijke planning. In dit hoofdstuk wordt de politiek slechts 
gezien als een input in de besluitvorming. 
Wanneer de besluitvorming zich relatief dicht bij de betreffende portefeuille
houders en bij het college afspeelt is de invloed van de politiek goed merk
baar. Uitspraken van wethouders worden nogal eens gebruikt in discussies. In 
het algemeen kan gesteld worden dat hoe operationeler de besluitvorming is, 
hoe minder de politiek expliciet als input meegenomen wordt. Impliciet ge
beurt dat natuurlijk wel omdat eerder al heel wat politieke beslissingen ge
nomen zijn. Slechts als er weer belangrijke beslissingen genomen moeten wor
den, zoals in situaties van beleidsmatig ruimtelijk handelen, vormen politieke 
uitspraken weer de belangrijkste, en vaak de enige, input voor een beslissing. 
Het uitblijven van zo'n kaderstellende beslissing kan daarom tegelijkertijd tot 
grote problemen leiden. 

Uitkomsten van discussies worden soms bepaald door politieke uitspraken of 
inschattingen van politiek gedrag (zie bijvoorbeeld kader 5.8). In een gemeente 
vindt er wekelijks een onderhoud plaats van de hoofden van afdelingen en 
onderafdelingen met de betreffende wethouders om een en ander door te 
spreken. Daarvan wordt verslag gedaan in de ambtelijke vergaderingen. Wat 
de wethouder zegt, wil en eist wordt dus zeer expliciet als informatiebron 
meegenomen. Om het in de woorden van een geïnterviewde ruimtelijke plan
ner te zeggen: ¡k denk dat je net als met een geografische en economische realiteit, 
rekening moet houden met een politieke realiteit. Daar zit toch ook weer ergens een 
grens in. Wil je vernieuwend bezig zijn, dan moet je op een gegeven moment ook 
voorbijgaan aan politieke feiten. De ruimtelijke planner probeert politieke eisen 
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kader S 7 

INSPRAAK Hieronder vallen allerlei contacten die (al of niet wettelijk vastgelegd) tot 
doel hebben belanghebbenden gelegenheid te bieden hun zegje te doen. Inspraak bi] be
stemmingsplannen valt hieronder, evenals informatie-avonden Ы) vooibereidingsbesluiten 
en hoorzittingen bij artikel 19 procedures Ook de advisering door de wijkraden en be
stuursraden alsmede het Overlegorgaan Binnenstad wordt hieronder gerekend De hou
ding van de gemeente is hienn formeel De "opponenten* van de gemeente zijn zeer di
vers veelal individuele burgers en belangengroeperingen, maar ook bedrijfsleven en an
dere overheden In de meeste gevallen gaat het om voorstellen of plannen van de gemeen
te die in een vergevorderd stadium van ontwikkeling verkeren, waaraan reeds veel ener
gie en deskundigheid is besteed en waarbij (als gevolg daarvan) ambtenaren nog slechts 
marginaal beïnvloedbaar zijn Er is een relatie waarbij de omgeving de rol van opposi he 
inneemt terwijl de gemeente zich terugtrekt in het defensief 

SAMENWERKING Er zijn op het gebied van samenwerking een aantal parallelle ontwik
kelingen gaande Men kan hier twee niveaus onderscheiden abstract en concreet Op 
abstract niveau tekent zich een ontwikkeling af waarbij de omgeving op basis van in
houdelijkheid en medeverantwoordelijkheid betrokken wordt bij de grote lijn Dit gebeurt 
thematisch (verkeersveiligheidsplatform, milieuplatform, perspectiefverruimend beleid) en 
temtonaal (wijkraden, bestuursraden. Overlegorgaan Binnenstad) Hierbij worden zowel 
nieuwe structuren ontworpen (platforms) alswel nieuwe impulsen gegeven aan bestaande 
structuren om een nieuwe weg in te slaan Op concreet niveau vindt samenwerking 
plaats met die partners waarvan de verwachting is dat die bijdragen aan een kwaliteitsver
hoging van het product Wie die partners zijn wordt nogal eens afhankelijk gesteld van de 
aard van het product en de kennis/kunde van de partneHs) Hierbij kunnen als voorbeel
den genoemd worden de stadsvemieuwingsgroepen (bewoners, architecten, gemeente), 
woonomgevingsprojecten en de invulling van het stadsdeel Noord Ook Publiek Private 
Samenwerking valt (als meest concrete samenwerkingsvorm) hieronder Het gaat op dit 
niveau om partners die direct belanghebbend zijn De discussie is nog hoe zich dit ver
houdt tot indirect belanghebbenden Wanneer een product tot stand komt waarbij een des
kundige en betrokken omgeving is ingeschakeld, dan zal de kwaliteit ervan toenemen Het 
wordt dan steeds onaantrekkelijker om dat product ook nog eens te onderwerpen aan in
spraak van indirect belanghebbenden 

ANDERE VORMEN Naast bovenstaande twee vormen is er nog een aantal contacten die 
afgeleid zijn van de rollen die een overheid speelt 
- regelend/coördinerend (bijvoorbeeld stadspromotie en grondzaken) de aard van de 
contacten is ervoor te zorgen dat bepaalde dingen gebeuren of juist niet, mensen en 
organisaties bij elkaar te brengen, stroomlijnen en regelen 
- onderhandelend de gemeente stelt zich op als private ondernemer Hienn verschilt zij 
weinig van het bedrijfsleven Deze contacten komen voornamelijk voor bij grondzaken 
Ook in de publieke sfeer komt onderhandelmgsgedrag voor (zoeken naar compromissen) 
- dienstverlening 
- lobby 

CONCLUSIE De "foto" is die van inspraak Dit is een gegeven wat goed en nauwkeurig 
in procedures gehanteerd wordt De "film" is die van samenwerking Daann zit de dy
namiek en de ontwikkeling Samenwerking dan met opgevat in de sfeer van "gezellig met 
z'n allen" en "koek en el", maar veel meer m de zin van zoeken naar meerwaarde, kennis, 
kunde vanuit de omgeving waardoor een beter product ontstaat en waardoor verantwoor
delijkheden op de inhoud meer gespreid worden 

De notitie sluit af met een lijst van per organisahe-eenheid belangrijke contacten 



en signalen vanuit zijn of haar deskundigheid te beïnvloeden, maar wel 
slechts tot op zekere hoogte, want, aldus een planner, als er nou vervolgens een 
beleidslijn getrokken is, dan is de loyaliteit aan de orde en dan wordt het gewoon uit
gevoerd. Daarnaast blijkt dat een wethouder die zich heel actief opstelt naar de 
omgeving en daardoor het initiatief naar zich toetrekt betrekkelijk veel invloed 
op de ambtelijke organisatie kan hebben. Enerzijds door het steeds maar weer 
een stapje voor zijn en anderzijds door de ambtenaren werk te bezorgen. 

kader 5Я 

Een vooibeeld, uil een van de cases, van het eenle Is het vasthouden van de wethouder 
van volkshuisvesting aan 6 woningen in een plan, terwip er ambtelijk 5 woningen gead
viseerd werden. Een ander vooibeeld is het voorstel van de gemeenteraad een "groendorp" 
te ontwikkelen en de wens van de wethouder om een met de rest van de stad concurre
rend vrije sector-milieu aan de Oostkant van de stad te creëren. Voorbeeld van de tweede 
situatie is de constatering, danwei inschatting van politieke weerstand tegen een bepaalde 
woningbouwlocatie en een voorziene spanning in het college ten aanzien van een bepaalde 
kwestie. 

Rekening houdend met het onderscheid in harde en zachte kennis en het on
derscheid in organisationele en individuele kennis kan het volgende geconclu
deerd worden. In een gemeentelijke organisatie, waar de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders de gemeente besturen, kan in prin
cipe alle kennis, die uit de politieke hoek als input meegenomen wordt, als 
hard gekenmerkt worden. Natuurlijk zal de ene uitspraak eenduidiger, en 
daarmee harder, zijn dan de andere en gaat het vaak om een subjectieve, en 
dus zachte, interpretatie van harde politieke uitspraken, afspraken en beslis
singen. Tevens kan gesteld worden dat deze kennis organisationeel bepaald is. 
De politieke input is voor de hele organisatie gelijk, waarbij het wel zo is dat 
niet ieder organisatie-onderdeel en niet ieder individu te maken zal krijgen 
met de totale politieke input. Ook zal ieder individu de organisationeel be
paalde kennis individueel interpreteren en daarmee datgene eruit halen, waar
van gedacht wordt dat het belangrijk is. In die zin is de politieke kennis te
gelijkertijd individueel bepaald. Omdat de politici voor de ruimtelijke planners 
ook actoren zijn in de ruimtelijke planning is de link met het begrip hande
lingskennis snel gelegd: de politieke input geeft zicht op de handelingen en 
de achtergronden van een specifiek soort actoren en kan daarmee een indica
tie geven van (potentiële) maatregelen. Daarnaast wordt er een extra dimensie 
aan het begrip handelingskennis toegevoegd: door de politieke input wordt 
duidelijk hoe politieke actoren aankijken tegen het beleidsveld en de maatre
gelen waarmee zij dat beleidsveld denken te kunnen beïnvloeden. Je zou mo
gen verwachten dat deze kennis van grote waarde is, omdat de politici de be
volking van een gemeente vertegenwoordigen. 
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5.2.5 ervaring 

Ervaring blijkt een zeer belangrijke, en in discussies overheersende, kennis
bron te zijn: Het is een stukje zelfvertrouwen dat je in je vak moet hebben. Dat 
ontmkkel je in de loop van de tijd, je krijgt ervaring in je werk. Ik zit nou op een 
moment dat ik vind dat ik wel ervaring heb opgedaan. Dat merk je ook als je met an
dere gemeenten en andere mensen in aanraking komt buiten dit apparaat en je praat 
over je eigen vakgebied vanuit de achtergrond van wat je hier doet, je merkt op een 
gegeven moment dat wat je inbrengt ook daadwerkelijk hout snijdt. 
Het volgende onderscheid kan gemaakt worden: 
1. ervaringen opgedaan in het privé-leven (wel is het typisch dat veel ruim

telijke planners niet wonen in de gemeente waar ze werkzaam zijn); 
2. ervaringen opgedaan door het werken in en aan een gemeente: het betreft 

hier het refereren aan de totstandkoming van andere plannen en aan fysie
ke situaties in die plannen; 

3. ervaringen opgedaan buiten het werk en buiten de gemeente: men refereert 
aan situaties en gebeurtenissen in andere gemeenten. 

De ervaringen dienen met name om tot beeldvorming te komen en natuurlijk 
om anderen van zijn of haar gelijk te overtuigen. Het begrip ervaring kan 
echter nog uitgebreid worden. Naast het refereren aan fysieke situaties wordt 
er in bepaalde situaties, met name als het gaat om het beleidsmatig ruimtelijk 
handelen, heel duidelijk gerefereerd naar gedrag van particuliere en andere 
actoren binnen het ruimtelijk beleidsproces. Het gaat daarbij om twee proces
sen: ten eerste baseert men zich op gedrag van die actoren in het verleden, 
ten tweede maakt men een inschatting - die vaak vrij 'hard' te berde gebracht 
wordt - van verwacht gedrag. Het gaat zowel om gedrag van bekende acto
ren, bijvoorbeeld bedrijven, particuliere actoren of instanties, die in een 
bepaalde situatie heel duidelijk bekend zijn, als om 'abstracte' actoren, bij
voorbeeld gedrag van mensen bij een nieuwe verkeerssituatie. In het laatste 
geval wordt heel vaak aan eigen gedrag gerefereerd (dat doe je niet, ga je zelf 
maar na). Inschatting van gedrag op basis van ervaring kan ook tot vooroor
delen leiden. Zo wordt er in een case, in het kader van een voorgenomen sa
menwerking met een naastgelegen landelijke gemeente, opgemerkt: Boeren heb
ben daar toch de macht, en over een andere actor wordt in een bepaalde situa
tie bij voorbaat al gezegd dat ze niet mee zullen werken. 
Een heel speciale soort ervaring is die welke ontstaat door zelf te gaan kijken. 
Het is opvallend dat de ambtenaren dat gaan doen bij bepaalde situaties, 
waarover zij in hun werk moeten beslissen en waarvan ze de indruk hebben 
dat ze er te weinig vanaf weten. Men gaat als het ware op onderzoek uit en 
komt op basis van eigen waarneming tot conclusies over het probleem in 
kwestie. Zo wordt er op die basis geconstateerd dat een bepaalde weg eigen
lijk niet zo heel druk is, en dat een bepaalde situatie inderdaad een probleem 
vormt. Een keer ging het eigen onderzoek zelfs zo ver dat een stedebouwkun-
dige bij een verkeersongeval de reacties van omstanders peilde om erachter te 
komen hoe (on)veilig de verkeerssituatie werd ervaren. Naast bruikbare infor
matie levert deze methode natuurlijk een flinke portie zeer gekleurde, subjec-
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tìeve informatie op. Het gevaar is steeds aanwezig dat één waarneming zeker 
niet tot juiste conclusies hoeft te leiden! 
Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden is dat binnen veel dis
cussies ervaringen een heel belangrijke invloed hebben: Omdat ik hier al zolang 
werk, heb ik ook veel kennis van een aantal dingen. En daardoor is het proces op 
zichzelf voor mij gemakkelijker te volgen en kan ik met relatief weinig informatie 
ontzettend veel doen. Het refereren aan ervaringen wordt te pas en te onpas ge
daan. Dit kan leiden tot een bepaalde willekeur en ongrijpbaarheid: ervarin
gen zijn vaak niet systematisch gerangschikt en blijven zeer selectief bij men
sen hangen. Toch geven ze tegelijkertijd een bepaalde consistentie aan het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid. Het discussiëren op basis van gemeenschap
pelijke ervaringen, wat ook mogelijk is omdat veel planners vaak al heel lang 
in de betreffende gemeente werkzaam zijn, biedt dus aan de ene kant houvast 
en zorgt aan de andere kant voor willekeur en herhaling. 

Ook ervaringen vallen voor het grootste deel onder wat in deze studie zachte 
kennis genoemd wordt: Je gaat mij snel uit van je eigen ervaringen en vanuit 
ßngerspitzengefühl, waarbij je al vrij snel doorhebt wat er ongeveer in een plan kan 
en moet. Als het gaat om fysieke situaties en gedrag in het verleden is er voor 
een deel natuurlijk ook sprake van harde kennis. Fysieke situaties zijn zelfs 
letterlijk en figuurlijk hard. Als het gaat om het gedrag van actoren treedt het 
'zachte' karakter van deze input naar voren. De basis wordt hier gevormd 
door het harde gegeven van een bepaalde handeling, de interpretatie daarvan 
zal echter de belangrijkste input vormen voor te nemen beslissingen. Het gaat 
hier zowel om kennis over het beleidsveld als om kennis over maatregelen, 
waarbij de laatste extra aandacht verdient. Ervaringen met het uitvoeren van 
een bepaalde maatregel en de reactie daarop van de betreffende actoren levert 
belangrijke informatie op voor het KM-veld. Deze informatie vormt weer de 
basis voor te nemen alternatieve of nieuw te ontwikkelen maatregelen: Je kent 
elkaar natuurlijk goed en van sommige mensen weet je dat ze wat flexibeler zijn, je 
kent de manier van onderhandelen, en dat schat je natuurlijk mee in. 
Bij ervaringen is er in de meeste gevallen sprake van individuele kennis, die 
vaak ook niet expliciet gemaakt wordt. Slechts weinig ervaringskennis wordt 
organisationele kennis, wat samenhangt met het feit dat ervaringskennis in 
een organisatie nauwelijks vastgelegd wordt en daardoor moeilijker opge
nomen kan worden in de totale organisatie. Sommige ervaringskennis is terug 
te vinden in de onder 5.2.2 behandelde documenten, meestal in de vorm van 
gebruikte normen en standaardprocedures en standaardoplossingen. Deze 
kennis wordt als harde kennis gehanteerd. 

5.2.6 signalen 

Signalen die vanuit de omgeving naar de gemeentelijke organisatie afgegeven 
worden kunnen een zeer belangrijke kennisbron voor de besluitvorming vor
men. In twee van de drie cases is dat ook daadwerkelijk het geval, wat mede 
afhangt van de typen besluitvorming die in die twee cases bestudeerd zijn 
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(met name het beleidsmatig ruimtelijk handelen). De signalen worden door 
verschillende 'antennes' opgevangen: via het bestuurlijke niveau, via het 
extern overleg (daar komen ook heel vaak andere dingen, dan wat op de 
agenda staat, terloops ter sprake), en via allerlei contacten van de ambtenaren 
zelf (ook buiten het werk). In sommige gevallen gaat het om formele voel
sprieten. Zo bestaat er in één gemeente bijvoorbeeld de functie van bedrijfs-
contactman, een ambtenaar die als taak heeft de contacten met indivuele be
drijven en bedrijfsverenigingen te onderhouden. In de meeste gevallen komen 
signalen echter toevallig tot de betreffende personen: via nationale en met 
name regionale kranten, via de radio, via exteme vergaderingen, via tele
foongesprekken en sociale contacten buiten het werk. Ook via het lezen van 
vaktijdschriften worden sporadisch signalen opgevangen Deze zijn van een. 
minder specifiek karakter dan de hiervoor bedoelde. Veel ruimtelijke planners 
zeggen weinig gebruik te maken van tijdschriften, wat onder andere samen
hangt met het feit dat veel tijdschriften de ruimtelijke planners nooit of bijna 
nooit bereiken, omdat ze ergens op een bureau blijven liggen Het niet of laat 
doorsturen van tijdschriften zorgt er tegelijkertijd voor dat ruimtelijke plan
ners met weinig actueel nieuws geconfronteerd worden. Daarbij moet tevens 
aangetekend worden dat het bijhouden van vakliteratuur er in het algemeen, 
door gebrek aan tijd of om andere redenen, bij inschiet De hier bedoelde, 
minder specifieke, signalen kunnen ook via het bezoeken van congressen en 
dergelijke de ruimtelijke planners bereiken. De meeste ruimtelijke planners 
komen daar echter nauwelijks aan toe Volgens de geïnterviewde ruimtelijke 
planners wordt er in de betreffende gemeenten nauwelijks beleid op dit ge
bied gevoerd en zijn de budgetten voor congresbezoek klein. 

Zeer directe reacties van bewoners komen met name door middel van de hier 
bedoelde signalen de ambtelijke organisatie binnen Deze bewonerscontacten 
lijken echter weinig gestructureerd. Daarnaast lijken de reacties vaak niet 
systematisch verkregen te worden. Een duidelijke kijk bestaat vooral in si
tuaties waar bewoners voor of tegen een bepaalde ingreep in hun buurt of 
wijk blijken te zijn Soms betreft het hier ook wensen van bewoners in wo
ningbouwprojecten (met name in het kader van sloop en renovatie). In alle 
andere gevallen lijkt het opvangen en vertalen van bewonerssignalen proble
matischer Zo hebben in een van de bestudeerde cases de zogenaamde pro
jectleiders de mogelijkheid om via contacten veel van wat er gaande is te 
achterhalen, hoewel dat ook niet altijd het geval kan zijn· Vaak blijken de 
ontwikkelingen zo snel te gaan dat memand binnen de ambtelijke organisatie weet dat 
die ontwikkelingen gaande zijn, dat er bijvoorbeeld een pand verkocht gaat worden of 
dat een bedrijf zal gaan sluiten, daar lopen we dan zomaar tegenaan. 
De behoefte bestaat om, zoals blijkt uit het volgende citaat, gestructureerd om 
te gaan met die signalen. Het zijn geen toevalligheden dat die dingen zomaar ko
men, want die marktgegevens bereiken je via makelaars, via contacten met het be
drijfsleven. Dan ga ¡e denken, met voor een individueel bedrijf, maar, wat zou nou m 
onze situatie een motorfunctie kunnen gaan betekenen voor dat bedrijfsleven Het 
zijn geen signalen die ik zomaar voor mezelf opvang, het is echt een signaal waarvan 
je zegt, daar ligt een trend. 
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Toch kan een signaal, of het te laat of te plotseling ontvangen ervan, er ook 
voor zorgen dat er overhaaste beslissingen genomen worden, of moeten wor
den. Het onderstaande kader (kader 5.9) schetst een discussie waarbij sprake 
is van zo'n situatie. Het signaal dat het bedrijf zich snel op het bedrijven
terrein wil vestigen kan ervoor zorgen dat het terrein niet op de manier ont
wikkeld gaat worden, als tot nu toe gedacht is, waarbij aangetekend moet 
worden dat het zelfs zo lijkt te zijn dat die gedachten nauwelijks uitgekris
talliseerd zijn. 

kader 5.9 

In een van de cases wordt een bedrijventerrein ontwikkeld aan een zeer drukke snelweg. 
Een computerbedrijf meldt zich bij de gemeente met het verhaal dat het zich zeer graag 
op het nieuwe bedrijventerrein wil vestigen. Het betreft een zeer grote en dus ook voor 
de gemeente zeer aantrekkelijke vestiging De vraag is echter hoe snel kunnen ze op het 
bedrijventerrein, waarover de besluitvorming zich nog in een zeer pnl stadium bevindt 
De kwestie wordt in het afdelingsoverleg behandeld. 
De stedebouwkundige constateert dat een artikel 19 procedure zeker te lang zal duren en 
vindt dat het in dat geval zeker ook heel snel in de raad ter sprake moet komen Volgens 
een andere bij het overleg aanwezige manager is de formele procedure niet zo belangrijk 
De contramal is wat doen л; AL· je nu a¡ μ zegt, gaan ze (dtijd verder, willen ze altt/d meer 
Hoe hard is het voornemen van het bednjf trouwens7 Het hoofd van de afdeling merkt op dat 
je de kans loopt dat je de visie die je mbt het bedrijventerrein aan het ontwikkelen bent 
opoffert aan een kansje. De economische man reageert daarop dat het bednjf past in de 
visie van distnbube en high-tech. Het hoofd stelt daarnaast dat er tegelijkertijd nog andere 
problemen spelen de buurgemeente, met wie samengewerkt moet worden ι ν m grondei
gendom, en de provincie moeten nog overgehaald worden en daarnaast is er overleg 
noodzakelijk met Rijkswaterstaat. 
De stedebouwkundige stelt nogmaals dat er snel gewerkt moet worden De hoofdstructuur 
zou binnen twee weken op papier moeten staan. Het hoofd van de afdeling zoekt een 
alternatieve locatie Deze wordt 'weggestemd' omdat het geen zichtlocabe is en daar hebben 
ze hed veel voor aoer Gerefereerd wordt aan een zelfde situatie in een andere middelgrote 
gemeente m de provincie. 

Onder het kopje 'signalen' valt met name zachte kennis. Het is kennis die 
vaak toevallig, en tegelijkertijd in een weinig objectieve vorm, bij de ruim
telijke planners terecht komt. In eerste instantie is vaak ook niet duidelijk in 
hoeverre het signaal belangrijk is of eventueel zal worden Dat zal ook de re
den zijn dat veel signalen de ruimtelijke planners ook niet bereiken, of wel 
bereiken en verder niet meer in de afweging betrokken worden. Signalen zijn 
voor het grootste deel individueel bepaald. Een ruimtelijke planner vangt als 
individu een signaal op en het is van een aantal factoren afhankelijk of er 
sowieso iets mee gedaan wordt. Zoals hiervoor is gesteld kan het zo zijn dat 
de ruimtelijke planner het signaal niet belangrijk genoeg vindt en er verder 
geen aandacht meer aan besteedt. Het signaal wordt vergeten of kan later, on
bewust, nog een rol spelen. Als het zo is dat de planner het signaal belangrijk 
genoeg vindt zal dat aanleiding zijn het in een te maken afweging te betrek
ken of het in een overleg met andere ruimtelijke planners te melden. Dan kan 
het eventueel naar een organisatìoneel niveau getild worden, afhangende van 
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het feit of ook anderen het signaal erkennen of herkennen. Zo kan het gebeu
ren dat een door een ruimtelijke planner toevallig opgevangen signaal in een 
organisatie een eigen leven gaat leiden en grote invloed uit kan gaan oefenen 
op de te nemen beslissingen. Bij de signalen gaat het bij uitstek om kennis 
over het beleidsveld en kennis over potentiële maatregelen. De actoren in het 
beleidsveld geven bewust en onbewust een groot aantal signalen af. Deze 
kunnen een zeer belangrijke basis vormen voor bruikbare handelingskennis. 

5X7 samenvatting 

In het begin van dit hoofdstuk is aangegeven dat het schema van de kennis
elementen, na deze opsomming van de vijf belangrijkste kennisbronnen, ge
vuld kan worden. Bij iedere kennisbron is tevens steeds bekeken in hoeverre 
er overwegend sprake is van zachte danwei harde en individuele danwei or-
ganisationele kennis. Tegelijkertijd is het onderscheid in kennis over het 
beleidsveld en kennis over (potentiële) maatregelen in de beschouwingen mee
genomen. Met betrekking tot het laatste onderscheid kan geconcludeerd wor
den dat een zuiver onderscheid in de praktijk moeilijk aan te brengen is en 
waarschijnlijk door veel ruimtelijke planners in de praktijk ook niet aan
gebracht wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kennis over het 
beleidsveld en de kennis over de maatregelen steeds in elkaar overlopen en 
steeds in relatie met elkaar naar voren komen: kennis over het beleidsveld 
levert kennis over de (potentiële) maatregelen en andersom. Vooralsnog is het 
onderscheid slechts analytisch. Rekening houdend met hetgeen hiervoor ge
steld is kan het onderstaande schema opgesteld worden. Uit dit schema kan 
de conclusie getrokken worden dat met name de cellen op het individuele ni
veau gevuld zijn en dat er daarbij voor een groot deel sprake is van zachte 
kennis (bij alle kennisbronnen met uitzondering van de documenten). 

KENNIS 
BELEIDSVELD 

KENNIS 
MAATREGELEN 

hard 

zacht 

hard 

zacht 

individueel 

1/2/3 

2/3/4/5 

individueel 

1/2/3 

2/3/4/5 

organisatie 

1/3 

organisatie 

1/3 

1 - documenten, 2 = overleg, 3 - politiek, 
4 = ervaring, 5 » signalen 

eigenschappen van kennis: gevuld schema 
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Hier kan ook al een koppeling gelegd worden met de in hoofdstuk 4 onder
scheiden besluitvormingssituaties. Uit het empirisch onderzoek volgt een min 
of meer logische relatie tussen de in dit hoofdstuk onderscheiden kennis
bronnen, c.q. eigenschappen van kennis, en die situaties. 
1. bij de strategische besluitvorming is er met name sprake van het gebruik 

van zachte, individuele kennis in de vorm van 'overleg', 'politiek', 'er
varing' en 'signalen'. 

2. bij de strategisch-operationele besluitvorming komen alle vormen en bron
nen voor. 

3. bij de besluitvorming gericht op het routinematig handelen is er sprake 
van relatief harde, individuele en organisaHonele kennis met name gevoed 
vanuit de bronnen 'documenten' en 'ervaring'. 

4. bij de besluitvorming gericht op het beleidsmatig handelen overheerst de 
zachte, individuele kennis vanuit de bronnen 'overleg', 'politiek', 'ervaring' 
en 'signalen'; handelingskennis lijkt het best verkregen te kunnen worden 
in deze situatie. 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt, voordat de verschillende 
beïnvloedende factoren in hoofdstuk 6 de revue passeren, eerst nog ingegaan 
op de manier, de wijze, waarop met kennis wordt omgegaan: bewust of onbe
wust, impliciet of expliciet, systematisch of onsystematisch, tactisch of niet 
tactisch. Òok daar komen de vier besluitvormingssituaties om de hoek kijken. 

5.3 de wijze waarop met kennis omgegaan wordt 

In de inleiding van dit hoofdstuk is geconcludeerd dat, als geschreven wordt 
over de wijze waarop met kennis omgegaan wordt, de volgende adjectieven 
aangehouden kunnen worden (zie o.a. vraagstelling BI en Conclusie 6 in 
paragraaf 3.6): 
- bewust gebruik en onbewust gebruik, c.q. expliciet gebruik en impliciet ge
bruik; 
- systematisch gebruik en onsystematisch gebruik. 
- selectief, c.q. tactisch gebruik; 

Een eerste conclusie die getrokken kan worden is dat het gebruiken van ken
nis, in het algemeen weinig systematisch plaatsvindt. Met name in vergade
ringen waarin min of meer strategisch beleid aan de orde is, is dat het geval. 
Zo gauw er een kennisbron gevonden is die het centrale uitgangspunt onder
steunt, is men tevreden omdat men op dat punt aanbeland, genoeg bagage 
meent te hebben om de ander te kunnen overtuigen. Voor een voorbeeld 
wordt verwezen naar kader 5.10. In dat voorbeeld is er intuïtief al in het 
begin van het planningproces een keuze gemaakt, het wachten is echter op 
een objectief - of iets wat als zodanig gebruikt kan worden - argument. Een 
ander voorbeeld is opgenomen in kader 5.11. 
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kader 5.10 

Alle leden van een speciaal opgenchte ontwerpgroep vinden vanaf het begin dat er in de 
wijk een winkelcentrum moet komen. Over de aanwezigheid van de andere voorzieningen 
wordt niet veel gezegd De omvang wordt bepaald door het toepassen van nonnen 
Het oordeel over de noodzakelijkheid van een winkelcentrum is vooral gebaseerd op eigen 
beleving Men redeneert vanuit de eigen leefsituatie, de plek waar men zelf woont of gaat 
winkelen en trekt daarbij vergelijkingen met andere winkelcentra in de gemeente en met 
situaties in twee andere grote uitbreidingen. Met name de projectleider zou het van de 
gekke vinden als er niets kwam. BIJ het uitblijven van gevraagde informatie van de plano
loog in deze kwestie schrijft de projectleider zelf een concept-paragraaf voor de nota 
randvoorwaarden over de haalbaarheid van een winkelcentrum in de te ontwikkelen wijk 
Hij maakt daarbij geforceerd gebruik van de meest gunstige nonnen en kengetallen om er 
vooral voor te zorgen dat een winkelcentrum haalbaar lijkt Andere argumenten worden 
daarnaast opgevoerd. Volgens de financiële deskundige dwing je de toekomstige bewoners 
bij het niet creëren van een winkelcentrum tot een te grote mobiliteit en volgens de 
stedebouwkundige is er altijd wel iemand die iets in zo'n centrum wil gaan doen Niet 
duidelijk is welke kennis aan deze overwegingen ten grondslag ligt 
De planoloog komt een aantal vergaderingen later met de oplossing Een autoriteit op 
planologisch gebied heeft een boek geschreven waann vermeld wordt dat een winkel
centrum met een klein draagvlak wel degelijk levensvatbaar is, mits aan een aantal 
voorwaarden is voldaan Een extra voorwaarde, door de ontwerpgroep gesteld, is een 
tegemoetkoming in de kosten voor winkeliers die zich in het begin al m het centrum 
vestigen Men denkt op deze manier het centrum in een beginstadium al leven in te 
kunnen blazen Niet duidelijk is waar deze verwachting op gestoeld is 

Verder lijkt het erop dat als de besluitvorming dichter bij de uitvoering ligt, 
er meer sprake is van systematisch kennisgebruik. Het niveau is zeer concreet: 
cijfers, normen en afspraken hoeven slechts ingevuld te worden in de voorlig
gende situatie In situaties van routinematige besluitvorming is hiervan vaak 
sprake Kader 512 geeft van zo'n situatie een voorbeeld Met name hetgeen 
steeds door de verkeerskundige in de discussie aangevoerd wordt lijkt te ge
tuigen van het bewust omgaan met de beschikbare kennis 
In sommige gevallen wordt er bewust gezocht naar kennis en wordt aan die 
kennis tegelijkertijd expliciet gerefereerd. Vaak is echter het omgekeerde het 
geval. Het onbewuste en impliaete gebruik betreft met name de in de vorige 
paragraaf behandelde ervaringen, de kennis opgedaan tijdens de opleiding en 
kennis verkregen uit het lezen van tijdschriften en dergelijke. Op de vraag of 
de opleiding nog aansloot op het huidige werk, antwoordden de meeste ruim
telijke planners negatief. Wel worden bepaalde algemene vaardigheden aange
stipt, als overblijfselen van de opleiding in het werk Het lezen van tijd
schriften, wat overigens door maar een klein deel van de ondervraagden ge
daan wordt, gebeurt selectief en heeft met name een indirecte functie {Als ik 
het nodig heb, weet ik het te vinden). De daarnaast in de analyse onderscheiden 
kennisbronnen - documenten, extem overleg, politiek en signalen - lijken be
wuster en explicieter gebruikt te worden, waarbij natuurlijk aangetekend dient 
te worden dat op termijn ook deze kennis steeds meer de kans loopt onbe
wust en impliciet gebruikt te gaan worden (zie hoofdstuk 3 over het onder
scheid in conceptueel en instrumenteel gebruik). 
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kader 5.11 

In dit voorbeeld wordt een discussie gevoerd over de volgende stelling wil uitbrei
dingsplan 'Oost' concurrerend worden met de rest van de stad dan moet met name de 
vnfe sector extra kwaliteit knjgen 

In eerste instantie is deze beleidstheorie een centraal uitgangspunt bi) het ontwerpen van 
'Oost' De stedebouwkundige haalt daarvoor als reden aan het feit dat de wethouder te 
kennen heeft gegeven een concurrerend vnje sector-milieu aan de oostkant van de stad te 
willen creëren 'Oosf moet kunnen concurreren met een kern aan de westkant, waar m 
een dorps milieu zeer veel vnje sector lot ontwikkeling is gekomen Er wordt in een 
concept-versie van de Nota Randvoorwaarden 'Oost' ook alleen maar over de vnje sector 
gesproken Dit blijkt echter ook nog een andere reden te hebben over de vnje sector is 
gewoonweg het meeste materiaal voorhanden - zo is er onlangs een onderzoek door de 
gemeente afgesloten met betrekking tot de vnje sector ontwikkelingen in de stad 
In de loop van het planningproces gaat een aantal leden van de ontwerpgroep er anders 
over denken Gesteld wordt dat er m 'Oosf aandacht besteed moet worden aan de kwa
liteit van alle wooncategoneen, dus ook aan de premiekoop- en de woningwetsector Met 
name de secretans, de groen-ontwerper en de financiële deskundige vertegenwoordigen dit 
standpunt In het begin meldt de financiële deskundige al dat de politieke keuze voor een 
groendorp ook womngwet m lanen wil zeggen Later wordt de weerstand tegen bovenstaande 
beleidstheorie groter De stedebouwkundige houdt eraan vast door te stellen dat iedereen 
van een aantrekkelijk koopnulieu mee kan genieten De projectleider valt hem bij Volgens 
hem gaat het met name om de vlag van de wijk en daar zorgt het aantrekkelijke koopmiheu 
voor De groenontwerper vraagt zich af of die vlag wel gemaakt wordt door de vnje sec
tor Deze is immers kwantitatief van weinig belang (het gaat hier om maximaal 11% vnje 
sector voor het gehele plan) Volgens de financiële deskundige moet het gehele plan 
meteen in de roos zijn HIJ refereert daarbij naar de Maaspoort in Den Bosch en de 
Aquavilla's die daar gebouwd worden, als voorbeeld van hoe het met moet 

De discussie die met betrekking tot bovenstaande stelling gevoerd wordt lijkt doorspekt 
met gevoelsmatigheden De voorstanders van dit centrale uitgangspunt beroepen zich 
weliswaar op een uitspraak van de wethouder en gebruiken dit ook steeds als argument 
om aan de stelling vast te houden, ze weten verder niet te ondersteunen dat extra 
kwaliteit voor de vnje sector voor de hele wijk positief gaat werken Dat brengt de 
tegenstanders van dit centrale uitgangspunt tot sterker verzet Ook zij doen dat met name 
op gevoelsmatige inschattingen van wat de consequenties van een grote aandacht voor de 
vnje sector zullen zijn voor de o venge wooncategoneen en voor de toekomst van geheel 
'Oost' De projectleider typeert de gevoelens van degenen die het niet met de stelling eens 
zijn heel sterk als hij zegt een bepaalde maatschappelijke onrust te voelen kun je het wel 
maken dit uitgangspunt aan te hangen Maar, zegt hij, h)k eens naar onszelf, tedereen woont 
aan de westkant We redeneren zelf hetzelfde 

De discussie laait weer op tijdens de bespreking van een model dat door de stedebouw
kundige is getekend naar aanleiding van het advies van bureau Oranjewoud Met name 
de financiële deskundige zet grote vraagtekens bij dit model Het model gaat uit van de 
vnje sector in het centrum van 'Oosf er ontstaan daar lage dichtheden aan het water en 
m de buurt van het winkelcentrum Beter kan de vnje sector het volgens de stede
bouwkundige niet hebben, els het dan nog niet lukt In het noorden - ten noorden van 
het water - moet er woningwet gebouwd worden in hoge concentraties, in het zuiden -
ten zuiden van de vnje sector - de premie-koop- en de premie-huur-sector De volgende 
argumenten worden door de stedebouwkundige aangevoerd 



vervolg kader 5 11 

1 de vnje sector moet extra kwaliteit krijgen Dat knjgt ze in dit model, waar de vnje 
sector exclusief aan het water gesitueerd is 

2 de ruime opzet in het centrum laat mogelijkheden open voor toekomstige ontwikkelin
gen Hi) trekt hierbij een vergelijking met ontwikkelingen in dorpskernen en oudere 
stadskernen 

3 in het noorden moeten hoge concentrahes van woningen komen omdat volgens de ste-
debouwkundige uit discussies in de WAS (Werkgroep Algemeen Structuurplan) blijkt 
dat de verkeersstromen in die richting geleid moeten worden 

4 de hoge concentrahes woningwet-woningen in het noorden vormen geen bezwaar 
Door een goede stedebouwkundige opzet, mede in samenspel met het water, kan daar 
toch een goede wipe gemaakt worden Daarnaast dienen de woningwet-woningen aan 
de noordkant van het water als een 'decor' voor de vnje sector 

De financiële deskundige zegt te schrikken van dit model Hij is voor een veel grotere 
differentiatie in de wijk Ervaringen met uitbreidingsplan 'Zuid-Oosf hebben volgens 
hem - en de projectleider - geleerd dat je geen grote aaneengesloten gebieden met hoge 
dichtheden moet maken Zo'n gebied komt aan de onderkant van de markt te zitten HIJ 
is bang voor een inktvlekwerking zoals daar nu in 'Zuid-Oost' sprake van is Een goede 
stedebouwkundige opzet doet daar mets aan af Als mensen in 'Zuid-Oost' zeggen dat ze 
willen verhuizen om de buurt dan heeft dat, volgens de projectleider, alleen maar te 
maken met de soaaic structuur De financiële deskundige waarschuwt er ook voor dat 
zo'n hoge concentratie van woningwet-woningen de naam van 'Oost' kan gaan bepalen 
Hij en de projectleider zijn het er daarnaast helemaal niet mee eens dat het verkeers
kundige argument aangevoerd wordt dat heeft betrekking op zeer onzekere ontwikkelin
gen en daarnaast zijn ze van mening dat de structuur van 'Oost' met door de verkeers
problemen van de totale gemeente bepaald moet worden De financiële deskundige vindt 
het daarnaast onterecht dat informatie, waar andere leden van de ontwerpgroep niet van 
op de hoogte zijn, gebruikt wordt in de discussie 
De financiële deskundige heeft het ook over het blaten met betrekking tot het unieke en enige 
van die vnje sector Hij vindt het in wezen een identieke situatie als vnje-sector-bouw in 
een bos Hij wil ook vnje-sector-kavels creëren m het bos, naast kavels aan het water Hij 
stelt ook dat ervaringen elders in de stad geleerd hebben dat de vnje-sector-kavels niet 
verkopen als er tegen woningwet-woningen aangekeken wordt Ook het fasenngsprobleem 
wordt in deze kwestie aangehaald 'Oost' ontwikkelt zich zeer langzaam, de vnje sector in 
'Oost' ook De civiel-techmcus stelt dat 'Oost' lange tijd zonder hart komt te zitten in 
verband met het lage bouwtempo 

Samenvattend kan gesteld worden dat de discussie met betrekking tot het centrale uit
gangspunt er met name een is tussen de stedebouwkundige en de financiële deskundige 
De kem van deze discussie is het uitgangspunt van de stedebouwkundige dat met name 
de vnje sector extra kwaliteit moet hebben De stedebouwkundige voert dit uitgangspunt 
in extremis door in het laatst ontwikkelde model Zijn argumenten kunnen niet echt 
overtuigen, ook niet de manier waarop en de kennis waarmee hij deze ondersteunt De 
financiële deskundige stelt het uitgangspunt en de argumenten daarvoor ter discussie De 
indruk bestaat - uit eerdere discussies - dat een groot deel van de ontwerpgroep achter 
hem staat Terwijl de stedebouwkundige zich met name baseert op verwachtingen baseert 
de financiële deskundige zich op ervanngen met andere plannen m de stad en op zijn 
ervanngen als aanbieder en verkoper van vnje-sector-kavels 



kader 5.12 

De stcdebouwkundige heeft een tekening gemaakt voor een zogenaamd contractgebied op 
basis van de eerder vastgestelde structuurschets om te kijken of het womngbouwprogram-
ma, waarvan is uitgegaan in dit gebied, ook daadwerkelijk past Deze excercitie wordt 
uitgevoerd voordat derden (realisatoren, architecten en dergelijke) met het gebiedje aan de 
slag gaan, ter voorbereiding op het door derden voorgestelde. Volgens de schetsen van de 
stcdebouwkundige past het woningbouwprogramma Hierna volgt een letterlijke weergave 
van een gedeelte van de discussie 

Stcdebouwkundige Ik heb daar boven mei de grens van het plangebied tets verlegd, verder in het 
groen, anders bhrft er een stulqe over маг Λ mets mee kan doen. 
Cmel-technicus Dat kan wel 
Verkeerskundige Maar ik zie daar een doodlopende straat zonder dat er rekening is gehouden met 
een draaiarkel voor de vuilniswagen, dat kan met En je zit bij die verlegging van de grens op dat 
punt met uttztehthoeken waar je rekening mee moet houden 
Stcdebouwkundige Je moet dit met name zien als een oefening om de knelpunten tn het plan te 
ontdekken Hier is aangetoond dat het programma er in principe in kan We moeten wel rekening 
houden met bepaalde randen, lijnen en richtingen Die liggen al vast in verband met aangrenzende 
plannen en keuzes gemaakt in de structuurschels Die boerderij daar - het is nu een ïDoonhuts -, 
die blijft staan want die past er min of meer in. 
Verkeerskundige lic zou toch oppassen met de conclusie dat hel past Dit doet geweld aan de 
randvoorwaarden en aan wat we willen Dit moet je zo niet naar buiten brengen 
Civiel-technicus En dis we m die doodlopende straat nu een verbinding maken voor de vuil
niswagen alleen 
Verkeerskundige Met van die paaltjes7 Nee 
Cmel-lechmcus En dat verbod voor het achteruit zetten van de vuilniswagen, moet dat nog 
steeds7 Kijk eens tn de stadserven hier, daar doen ze het constant En bij een vuilniswagen lopen er 
bovendien nog mensen langs 
Verkeerskundige Het is levensgevaarlijk Het kost nog altijd drie kinderlevens per jaar Het gaat 
hier om spelende kinderen 
Cmel-technicus Maar er is toch iemand bij 
Verkeerskundige Het is door de raad vastgesteld Een doodlopende straat mag niet meer dan 50 
meter hng zijn - en dit is 75 meter - en ¡e mag er niet in achteruit njden Je moet geen foute 
situaties, zoals de dingen die gebeuren m een stadserf, als voorbeeld stellen Ik vind trouwens 
dat zo'n vlek tijdens het maken van de structuurschets al bekeken moet worden Dit hier is eigenlijk 
ook met mooi, je rijdt daar tegen achterkanten aan (HIJ wijst op een situatie waar een inham 
gemaakt is binnen een grotere woonvlek) 
Groenontwerper En kun je die straat dan met doortrekken, waardoor de woonvlek ¡n tweeen ge 
splitst wordt7 

Verkeerskundige Als de structuur dan beter wordt en er ontstaat geen kruising maar een Τ 
aansluiting, dan kan het Want we hebben op de hele wtjkweg geen kruisingen in principe Op 
sommige plekken is het echter wel zo gegroeid, helaas 

Cmel-technicus ¡e zit dan wei met een aantal extra uiizichthoeken wat weer meer ruimte zal 
gaan kosten 
Stedebouwkundigc- ¡k heb juist die doorsteek niet gemaakt omdat het uitgangspunt was het be
bouwen langs de wijkweg 

Een tweede conclusie betreft het op een tactische manier gebruiken van ken
nis. De indruk bestaat dat iedereen in bepaalde situaties wel een tactiek ge
bruikt en in die zin selectief is in het gebruiken van kennis. Met name is dat 
het geval in situaties waarin onderhandeld wordt met externen. Sommigen 
doen dat heel bewust niet. Ik ben met zo'n strateeg wat dat betreft, ik hg graag 
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met de kaarten open op tafel en ik laat het ließt eigenlijk maar meteen zien waar ik 
sta. En dat zeg tk dan ook meteen en dan merk ik toch dat ik toch geen slecht onder
handelaar ben, dat je dan eerder vertrouwen wekt en dat je dan resultaten bereikt. 
Anderen maken echter een duidelijk verschil in het overleg binnen de eigen 
gemeentelijke organisatie of de eigen organisatie-eenheid en het overleg met 
exteme betrokkenen: Ik denk dat tactiek en oneigenlijke strategie binnen je eigen 
organisatie niet zo thuishoren. Wanneer je rollen naar buiten moet vervullen, dan 
gebeurt het natuurlijk volop, want dan heiligt het doel vaak de middelen, in juri
dische procedures en m onderhandelingsposities met bedrijven en met belangengroe
peringen gebeurt het natuurlijk iedere dag. 
De vraag is echter tegelijkertijd of de tactiek waar het hier over gaat, wel zo 
bewust ontwikkeld wordt. De indruk bestaat dat het gebruiken van een tac
tiek min of meer vanzelfsprekend plaatsvindt, of, zoals een ruimtelijke plan
ner het verwoordt: Natuurlijk zit er altijd wel een stukje manipulatie in. Nogmaals, 
omdat je weet wie je tegenstrevers zijn en hoe zij reageren, speel je daarop in Dat 
soort elementen gebruik je, denk ik, onbewust op dat moment maar met m die 
zin van, ik ga informatie achter houden, of men mag iets niet weten omdat ik daar 
persoonlijk nog mee bezig ben. Ruimtelijke planners zeggen op dit punt vergade
ringen ook nauwelijks voor te bereiden: Ik laat het gewoon op me afkomen. Door
dat je hier toch al een groot aantal jaren werkt, weet je hoe de lijnen lopen in zo'n 
organisatie, je weet hoe je met die mensen om moet gaan, waar hun interesses naar 
uitgaan, waar hun achterliggende standpunten naar voren komen. 
Het tactisch gebruiken van kennis in overleg met externe betrokkenen is een 
meer bewust proces: Ik denk dat, en realisatoren weten dat, als je in een onder-
handelmgssttuatie verkeert, er altijd sprake is van dosering van informatie En daar 
gaat het natuurlijk vaak om m een overleg, om te kijken wat er aan gedachten leeft. 
Realisatoren zijn ook altijd benieuwd om te weten te komen hoeveel rek er m het 
standpunt van de gemeente zit. Daar trekken zij dus aan. En omgekeerd spelen wij 
het spel uiteraard ook. Toch is er bij een enkeling ook sprake van tactiek bij 
situaties binnen de gemeentelijke organisatie. Je zit ook heel erg informatie te 
bewaren, ¡k weet best dat ik van mijn programma een aantal dingen met haal, maar 
ik geef dat pas af als ik het zeker weet en als ik er zelf al een invulling aan gegeven 
heb. Ik moet natuurlijk toch zorgen dat ik het zo presenteer dat er enige vooruitgang 
in zit en dat er tegelijkertijd problemen overblijven 

Met gebruikmaking van de m hoofdstuk 4 onderscheiden soorten situaties 
kunnen bovenstaande conclusies genuanceerd worden. Op het strategische ni
veau van de strategische en strategisch-operationele besluitvorming is eerder 
sprake van tactisch, c q selectief, onbewust en toevallig, c.q. onsystematisch, 
gebruik Op het operationele niveau van de besluitvorming gericht op het 
routinematig en beleidsmatig ruimtelijk handelen is eerder sprake zijn van 
systematisch en bewust kennisgebruik. Tegelijkertijd moet de bijzondere po
sitie van het beleidsmatig ruimtelijk handelen niet uit het oog verloren wor
den Met betrekking tot het kennisvraagstuk treden hier voor een deel dezelf
de processen in werking zoals die zojuist voor het strategische niveau be
schreven zijn 
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HOOFDSTUK 6: 
INVLOEDEN OP HET KENNISGEBRUIK 

kader 6.1 

Nu zou het niet meer passen om over verdichting te praten in deze wipt. Tien par terug 
wel, en dan kun je zelf wel denken dat dat de beste oplossing is, maar als het zo niet 
werkt, heeft dat met zoveel zin. Ik wil ermee aangeven dat je natuurlijk toch al behoorlijk 
geïndoctrineerd bent met wat het gemeentelijk beleid is Dat vind ik ook een nadeel van 
het feit dat ik hier al zolang werk, dat er sprake is van een enorme zeef als je naar pro
blemen kijkt. Je kent de lokale constellaties en ik kan wel iets anders verzinnen, maar dat 
lukt toch niet, want voordat we zover zijn is het drie jaar later Dus in feite heb je al heel 
veel compromissen ingebouwd 

Een geïnterviewde ruimtelijke planner (dit onderzoek) 

6.1 inleiding 

In het voorgaande is een antwoord gegeven op deelvraag BI. Bekeken is wel
ke kennisbronnen in de praktijk met name gebruikt worden en welke eigen
schappen deze kennisbronnen hebben (hard of zacht, individueel of organisa-
tioneel). Ook het begrip handelingskennis heeft daarbij aandacht gekregen. 
Tenslotte is beschreven op welke wijze het kennisgebruik in de praktijk 
plaatsvindt. In dit hoofdstuk staat de tweede empirische deelvraag (B2) 
centraal, zijn er in de praktijk van de ruimtelijke planning en ruimtelijke 
ordening factoren die van invloed zijn op het feitelijk gebruik van kennis en 
welke invloed hebben zij? 
In hoofdstuk 3, is aan de hand van Glaser c.s. (1983), Schuyt (1987) en Kraan-
Jetten en Simonis (1987), een aantal stellingen geformuleerd, die mogelijke 
invloeden op het kennisgebruik beschrijven: 
1. als beleid sterk politiek bepaald is, is er in geringe mate sprake van 

gebruik van andere kennissoorten; 
2. een intensief sociaal contactennetwerk binnen en buiten de organisatie 

vergroot de kans op een divers kennisgebruik; 
3. de beschikbare tijd heeft invloed op het al dan niet gebruiken van be

paalde kennis en de manier waarop dat gebeurt; 
4. hiërarchische verhoudingen beïnvloeden het kennisgebruik; de aanwezig

heid van een sterke hiërarchie of een onderwerping daaraan zorgt ervoor 
dat bepaalde kennis niet gebruikt wordt; 

5. het gebruik van kennis is sterk disdplinegericht; 
6. de rol die een ruimtelijke planner aanneemt heeft invloed op zijn of haar 

gebruik van kennis; 
7. de inrichting en de cultuur van de organisatie, waarin een ruimtelijke 

planner werkzaam is, hebben invloed op het gebruik van kennis. 
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Natuurlijk hebben de in hoofdstuk 4 onderscheiden besluitvormingssituaties 
een grote invloed en zijn daarmee een van de meest belangrijke het kennis-
gebruik beïnvloedende factoren. In de voorgaande hoofdstukken is daar al 
uitgebreid aandacht aan besteed. In dit hoofdstuk is geen sprake van een 
precieze toetsing van bovenstaande stellingen. De in eerste instantie be
schrijvende en explorerende aard van het onderzoek laat dat niet toe. De 
stellingen vormen eerder de basis voor een beschrijving van de in de ver
schillende stellingen genoemde aspecten, c.q. mogelijk beïnvloedende factoren. 
Door de al eerder beschreven wisselwerking tussen het theoretische en empi
rische gedeelte van de studie, is op enkele plaatsen in dit hoofdstuk ook 
sprake van literatuurstudie. Zo wordt in paragraaf 6.7 en paragraaf 6.8 ver
slag gedaan van korte literatuurstudies ter verduidelijking van hetgeen in de 
praktijk aangetroffen is. Tegelijkertijd moet hier gesteld worden dat een voor 
de gehele Nederlandse praktijk generaliseerbaar antwoord per stelling niet te 
geven is. De studie heeft immers slechts in drie middelgrote gemeenten in 
Nederland plaatsgevonden. De antwoorden en beschrijvingen per stelling zijn 
gebaseerd op indrukken uit de observaties en de interviews en worden geïl
lustreerd, c.q. Ondersteund', door middel van beschrijvingen van observaties 
en citaten uit interviews. 

6.2 de politieke bepaaldheid 

Stelling 1: als beleid sterk politiek bepaald is, is er in geringe mate sprake 
van gebruik van andere kennissoorten. 

In een gemeentelijke organisatie staan de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders aan het hoofd. De raad en het uitvoerende col
lege nemen uiteindelijk de beslissingen. Natuurlijk kunnen de in een gemeen
telijke organisatie werkzame ambtenaren een grote invloed uitoefenen, omdat 
zij enerzijds ook een grote inhoudelijke en vaak beslissende bijdrage aan het 
te ontwikkelen beleid leveren, en anderzijds tijdens het uitvoeren van wat 
door de politiek besloten is een bepaalde mate van flexibiliteit zullen be
trachten. Op bepaalde fronten zullen de politici echter een grote invloed uit
oefenen, waardoor andere kenniselementen minder zwaarwegend in de afwe
ging van de ruimtelijke planners betrokken kunnen worden. Ook kan het zijn 
dat het politieke krachtenveld of relaties tussen ambtenaren en bestuur het ge
bruik van bepaalde kennis beïnvloeden. 

Bovenstaande stelling blijkt in de praktijk van de ruimtelijke planning tot op 
zekere hoogte op te gaan. De politiek wordt in het algemeen weliswaar 
'slechts' gezien als een bepaalde input in het planningproces, maar wel een 
input die uiteindelijk de doorslag geeft: Men zegt dut ambtenaren altijd pro
fessioneel zijn, in die zin dat ze dus eigenlijk puur zakelijk advies zouden moeten 
geven. Ik geloof daar persoonlijk niet in. Ik kijk wel degelijk wat de portefeuillehouder 
wil Nou moet ik ook zeggen, in mijn vorige job, waar ik bij gemeentewerken 

125 



werkte, had ik daar nog minder mee van doen dan hier, want hier zitten we echt in 
een positie waarin je regelrecht met het bestuur discussie moet leveren. Vroeger zat 
daar de secretarie nog tussen Vroeger dacht ik dat je er alleen maar last van 
had, maar inmiddels ben ik door gaan krijgen dat het toch een deel van je vak is, van 
het spel, de wat subjectieve normen en waarden die door de politieke mensen gehan
teerd worden, daar zul je toch rekening mee moeten houden, die leggen wel gewicht 
in de schaal, dat betekent dat je daar tijd en aandacht aan moet besteden. 
In één gemeente is er echter sprake van een geringe directe invloed in de be
sluitvorming. De vergaderingen die in die gemeente geobserveerd zijn hebben 
betrekking op de besluitvorming over plannen aangaande de totale herin
richting van een naoorlogse wijk. De geringe politieke invloed en interesse 
hangt zeker samen met het feit dat voor het bestudeerde project al in een eer
der stadium een door de politiek gefiatteerd algemeen beleidskader is gefor
muleerd. Indirect, op een meer strategisch niveau, is de invloed van politieke 
zijde dus groter. Daarnaast speelt de afstand een rol: het centrum krijgt meer 
aandacht dan de betreffende naoorlogse wijk, die ver van het centrum af ligt. 
Tenslotte is er binnen die case door de zittende bewoners nog nauwelijks bij 
politici aan de bel getrokken, waardoor het voor de politiek ook minder in
teressant is er aandacht aan te besteden. 
In de situaties waar sprake is van beleidsmatig ruimtelijk handelen en waar 
dus het algemene kader min of meer doorbroken wordt is de invloed van de 
politieke actoren ineens een stuk groter. In de hiervoor aangestipte case is dat 
het geval wanneer er een financieel ingrijpend, en dus politiek gevoelig, be
sluit genomen moet worden over het al dan niet slopen van een aantal flats. 
In deze situatie (zie kader 6.2) is de politieke informatie in eerste instantie de 
enige input van importantie. Als de politieke knoop eenmaal doorgehakt is 
volgt er een werkwijze die analoog is aan andere situaties, waar de politici 
reeds hun zegje hebben gedaan en hun invloed hebben kunnen laten gelden. 

In de andere twee bestudeerde cases zijn zowel voorbeelden van het een als 
van het ander te vinden. In de ene gemeente komt de rol van de politiek na
drukkelijk naar voren omdat er veel situaties van besluitvorming gericht op 
het beleidsmatig ruimtelijk handelen bestudeerd zijn. In de andere gemeente 
is de rol van de politiek naar de achtergrond verdrongen. Dit heeft met name 
te maken met de vrijbrief die de aldaar geïnstalleerde projectorganisatie heeft 
gekregen om zoveel mogelijk woningen snel te kunnen bouwen. Een enkele 
keer sijpelt een politieke wens door en oefent een grote invloed uit bij de tot
standkoming van de inhoud van de ruimtelijke plannen. De politieke wens in 
de betreffende gemeente om van een uitbreidingswijk een zogenaamd 'groen-
dorp' te maken, met een tegen de omliggende landelijke gemeenten concurre
rend woonmilieu, heeft de planvorming bijvoorbeeld sterk beïnvloed. Moeilijk 
is er echter achter te komen hoe groot deze invloed precies is geweest. 
Daarnaast wordt in twee van de bestudeerde gemeenten de nadruk gelegd op 
het feit dat bestuur en ambtelijk apparaat in wisselwerking behoren te func
tioneren. De idee is dat dat - geïnitieerd vanuit beide kanten - ook steeds 
meer gebeurt, maar dat er tegelijkertijd ook verbeteringen in deze richting 
noodzakelijk zijn. De volgende uitspraken illustreren dat: 
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kader 6Л 

In een naoorlogse wijk bestaan er grote problemen in een drietal flats. 

De projectleider: Het is nog steeds onduidelijk wat er nu met die flats gaat gebeuren. 
De vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging: ЛЬ er nog langer gewacht wordt loopt 
het uit de hand. Nu al is het water naar de гее dragen door de hoge kosten voor kapotte ruiten, 
schoonmaak en onderhoud. 
De projectleider: Voor alle andere flats bestaat duidelijkheid, dat bleek ook uit de reactie op het 
langzaamoerkeersplan, waar meerdere flats gesloopt zouden worden en waar niemand het mee eens 
was. Alleen het perspectief voor deze flats is onduidelijk. 
De vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging: Als we nog een half jaar wachten 
wordt slopen moeilijk, omdat dan de indruk gewekt is dat we ze wilden handhaven. 
De projectleider: Het college moet beslissen, met name de wethouder Economische Zaken had er 
moeite mee, de rest niet. De bereidheid van de gemeente hangt met name af van de restwaarde van 
de grond. Wij willen wel slopen onder de voorwaarden waaronder de andere flats in deze wijk ge
sloopt zijn. 

De sociaal-cultureel werker: Wij hebben ook al een brief verstuurd over deze kwestie. 
De projectleider Die moet ik hebben, dan weet ik dat de wijk het ook wil. Dan is er vanuit de 
wijk ook druk om er iets aan te doen'. 

Adviezen moeten getuigen van politieke affiniteit, je moet oppikken wat er leeft. Maar 
het is vaak genoeg voorgekomen dat er niet geadviseerd is wat per se een porte
feuillehouder wil; 
In een bedrijf moet je winst maximaliseren, kosten minimaliseren, terwijl een overheid 
daarnaast toch een politieke afweging kent en dat is vrij moelijk, dat moet je toch 
inschatten. Je kunt geen rekensommetje maken. Ik vind dat in zoverre een probleem 
dat je in de organisatie eigenlijk te weinig voeling hebt met de politici. In feite begint 
het een steeds grotere rol te spelen. Je gaat steeds meer, als je iets voorbereidt of iets 
schrijft, denken van wat zou een wethouder daar nou van vinden. Maar de politiek is 
niet te meten en niet erg consistent in haar gevolgtrekkingen. 
Het laatste citaat toont al aan dat er vanuit de ambtelijke hoek tegelijkertijd, 
en misschien ook wel omdat de afstand tussen de ambtenaren en de politici 
kleiner wordt, kritiek wordt uitgeoefend op het functioneren van de betrokken 
politid: fa kijk, als het goed zou zijn, dan zou je, voordat je een nota schrijft, 
overeenstemming moeten hebben over het kader waarbinnen die nota geschreven moet 
worden en dan kun je vervolgens met de vrijheid die je krijgt aan de gang. Maar dat 
kader ontbreekt nogal eens, daar moet je dan zelf voor zorgen, de politiek vraagt dat 
ook in wezen. Hiermee is tevens de relatief gunstige machtspositie van de 
ambtenaren aangegeven. 

Toch wordt niet altijd het politieke kader als keurslijf aangehouden. Met name 
op het strategisch niveau, waar de ruimtelijke planners in veel gevallen een 
belangrijke input leveren, wordt erkend dat niet alleen de politiek een kader 
vormt: Ik denk dat je net als met een geografische en economische realiteit, je re
kening moet houden met een politieke realiteit. Daar zit toch ook weer ergens een 
grens in. Wil je vernieuwend bezig zijn, dan moet je op een gegeven moment ook 
voorbijgaan aan politieke feiten. Dat dat niet altijd gebeurt toont het onder-
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staande kader (kader 6 3): een blijkbaar politiek idee - maar niemand weet 
eigenlijk hoe het ontstaan is en waar het vandaan komt - wordt geforceerd op 
een wijk losgelaten Ondanks het feit dat er gezocht wordt naar een min of 
meer alternatieve oplossing, wordt er niet voor gekozen het hele idee van 
tafel te schuiven. 

kader 6.3 

In een projectgroep wordt gediscussieerd over het voorstel om volkstuinen aan te leggen 
in een naoorlogse wijk 

De projectleider Waar hel idee vandaan is gekomen weet ik niet, maar er moeien volkstuinen ko
men Deze plek speelt echter geen тЫ in de gemeentdi)ke plannen met betrekking tot volkstuinen 
dus het zat hier af gaan hangen van inihaheoen uit de buurt Blijkbaar is het toch meer een wens 
geweest vanuit de pollhek en tot nu toe is er geen sprake van buurtmtttahef En er ts m in deze 
щк al een regulier complex, dus het moet iets andas worden dan dat Er ts 75 duizend gulden 
voor gereserveerd, maar als er geen belangstelling voor is, is het een onzinnige maatregel 
De stedebouwkundige Ik ben er altijd tegen geweest We kunnen het beier gebruiken voor een 
betere ontsluiting en wat bebouwing en de rest van het geld gebruiken voor een goede inrichting 
van het park Ik heb op deze plek ook liever geen groen 

De groenontwerper ¡e moet het niet zien als volkstuinen, het is een plek rondom de buurt Kijk 
bijvoorbeeld eens in wijk West, daar is zo'n stuk grond geprrvatiseerd en nu in eigen beheer Ook 
daar echter is het nog mei helemaal geadopteerd en het is zelfs een moeilijke gedachte voor onze 
eigen dienst In andere gemeenten komt het daarnaast ook voor Deze plek lijkt er echter minder 
geschikt voor ¡e moet ook de tijd nemen zodat het kan gaan leven, mensen moeien er, net als in 
wijk West, over kunnen gaan denken 
De stedebouwkundige /i; praat nu al meteen heel gedetailleerd over de invulling 
De groenontwerper Het is een kwestie van eraan wennen, alles kan, als het maar eigen initiatief 
is 
De projectleider Ik zal kijken of daar een bewonerscommissie zit en daarnaast zal ook de woning
bouwvereniging wel interesse hebben De conclusie is dus dat het niet meer zal lukken dit ¡aar en 
dat we dus het geld naar voren moeten schuwen Daarnaast moet het zeker iets anders zijn dan 
volkstuinen en moet het aangekaart worden in de wijk 

6.3 het contactennetwerk 

Stelling 2: een intensief contactennetwerk binnen en buiten de organisatie 
vergroot de kans op een divers kennisgebruik. 

Uit de interviews blijkt dat de meeste ruimtelijke planners binnen hun orga
nisatie zeer veel contacten hebben Ook de observaties tonen dat aan, in die 
zin dat vaak verwezen wordt naar het (extern) overleg als kennisbron (zie 
hoofdstuk 5) Naast relatief veel gestructureerde interne contacten (over
legvormen, projectgroepen) zijn er ontelbare ongestructureerde contacten: het 
even bij elkaar binnen lopen In toenemende mate blijkt de organisatie zelf, 
dat wil zeggen de mensen die er werkzaam zijn, informatiebron te worden bij 
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het schrijven van adviezen. Het lezen en het verzamelen van informatie uit 
geschreven stukken speelt steeds meer een ondergeschikte rol Een zeer groot 
nadeel van deze werkwijze is de in één gemeente door iemand genoemde 
'even-cultuur' het even her en der binnen lopen. Collega's kunnen daardoor 
regelmatig in hun werk gestoord worden. 
Niet alleen binnen maar ook buiten de organisatie bestaan er veel contacten. 
Deze zijn echter meestal projectgebonden en weinig gestructureerd. In het ka
der van een project kan een extern contact zeer intensief zijn, nadat het pro
ject is afgelopen verwatert dat contact meestal. Met name wordt dit in één 
van de bestudeerde gemeenten geconstateerd door de zogenaamde projectlei
ders die zeer veel tijd in 'het veld' doorbrengen. Men probeert aldus niet 
alleen intern de werkomgeving te gebruiken als kennisbron, maar ook de ex
terne omgeving De attitude die samenhangt met het gericht zijn op de om
geving, is binnen één bestudeerde gemeente ook duidelijk nagestreefd binnen 
het proces van organisatie-ontwikkeling, dat door de reorganisatie halverwege 
de jaren tachtig in gang gezet is Ook is geprobeerd dit contact met de 
omgeving op bepaalde punten gestructureerd plaats te laten vinden. Je ziet de 
laatste tijd dat er veel meer gewerkt gaat worden met groepen mensen, dus mensen 
btj elkaar zetten, interviewtjes houden of gewoon goed luisteren mar wat je links en 
rechts van mensen uit het veld of bij de afdelingen hoort Dus veel minder uit boekjes 
en veel minder afstandelijk, en veel meer procesgericht bezig zijn, het betrekken van 
allerlei mensen erbij, informatie lospeuteren uit xoat er leeft intern en extern. En 
eigenlijk is de tweede methode veel aardiger en effectiever dan de eerste. . . . /e merkt 
ook dat, als ¡e met groepen mensen werkt, dat je meteen draagvlak voor een stukje be
leid creëert. 

Andere ruimtelijke planners zijn bezig om heel precies aan te geven wie in 
verschillende situaties nu wel of niet tot de omgeving behoren. Je moet meteen 
je partners, je markt, definieren, van is datgene wat ¡e als inhoudelijke doelstelling 
wegzet, is dat ook redelijkerwijs te behappen met de partners die je kent en de markt 
die zich ontwikkelt Ik zie de markt als de plaats waar ik moet onderhandelen, 
waar ik het krachtenveld vind tussen het bestuur en mensen die ik nodig heb voor het 
uitwerken. Soms is dat het bedrijfsleven, of zijn dat netwerken, op een ander moment 
zijn dat burgers m de wijk, wat meer het krachtenveld is waar echt onderhandeld 
moet worden. Maar voor de doelstelling naar inhoud en proces ga je meer naar inter
mediaire groepen zoeken. Wat deze planner doet is een basis om te komen tot 
bruikbare handelingskennis: het steeds maar weer opnieuw definieren van de 
omgeving in verschillende situaties, naar schaal en fase in de besluitvorming. 
Tevens kan hier de formule genoemd worden die in een van de gemeenten 
ontwikkeld is bij de bouw van een uitbreidingswijk: een consortium van aller
lei bouwondernemingen die grote delen van de wijk bebouwen De complexi
teit van de omgeving wordt door dit soort constructies duidelijk verkleind 
Er is in de huidige praktijk van de ruimtelijke planning relatief weinig sprake 
van structurele contacten met collega's in buurgemeenten of andere gemeen
ten in de provincie of het land. Door die contacten kan er op een een
voudige manier zeer belangrijke informatie uitgewisseld worden (het wiel 
hoeft dan niet twee keer uitgevonden te worden). Door een enkeling wordt 
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dit wel onderkend. Met uitzondering van een aantal ruimtelijke planners die 
deelnemen aan structurele overleg- en discussiegroepen, bestaande uit vak
genoten uit andere soortgelijke gemeenten, wordt er weinig aandacht besteed 
aan deze contacten. Persoonlijke initiatieven van ruimtelijke planners die 
contacten onderhouden met studiegenoten, die zich elders met het vak bezig
houden, worden slechts sporadisch ondernomen. 
Ook is er over het algemeen weinig ruimte voor het bezoeken van congressen 
en studiedagen. Het feit dat ruimtelijke planners in de meeste gevallen in 
dezen zelf het initiatief moeten nemen, toont aan dat de bestudeerde gemeen
ten een ad-hoc beleid voeren met betrekking tot het congresbezoek. Een enke
le ruimtelijke planner krijgt daarnaast, vaak bij toeval, de kans langer bij dit 
soort zaken stil te staan, als hij of zij gevraagd wordt zelf op een studiedag 
een inleiding te houden. 

De vraag die natuurlijk gesteld dient te worden is of deze contacten daadwer
kelijk tot een meer divers kennisgebruik aanleiding geven. Het feit dat er bin
nen de bestudeerde gemeenten structureel nog weinig op dit vlak gedaan 
wordt, maakt het moeilijk hierover een uitspraak te doen. Ook uit de geobser
veerde discussies is dat moeilijk af te leiden. De enige indicatie ter onder
steuning van de stelling is een geconstateerde behoefte aan meer (gestruc
tureerde) contacten: ruimtelijke planners blijken zelf, op dit moment nog met 
name intem, op zoek te gaan naar diverse contacten. Tijdens de interviews is 
door een aantal ruimtelijke planners ook uitgesproken dat er behoefte is aan 
meer contacten buiten de organisatie, zowel in het specifieke beleidsveld waar 
zij werkzaam zijn als met vakgenoten in andere planologische werkorganisa
ties. 

6.4 de beschikbare tijd 

Stelling 3: de beschikbare tijd heeft invloed op het al dan niet gebruiken van 
bepaalde kennis en de manier waarop dat gebeurt. 

Ook de tijd speelt een rol in het al dan niet gebruiken van kennis. Te weinig 
tijd betekent schipperen tussen kwaliteit en voortgang. Deze uitspraak geeft al aan 
dat tijdsproblemen niet alleen kunnen leiden tot onsystematisch en inefficiënt 
kennisgebruik, maar consequenties hebben voor het werk in het algemeen: We 
krijgen nauwelijks de tijd om de dingen goed op een rijtje te zetten. Aan de andere 
kant kun je moeilijk wachten tot alles helder is, vaak leun je ook een aantal dingen 
inschatten, met alle risico's van dien. Snel beslissen heeft dan vaak meer voordelen 
dan alles eerst nog eens een keer uitzoeken, want dan is de kans vaak al verkeken. ]e 
moet snel, vrij intuiïief op dingen ingaan. De volgende citaten uit interviews met 
ruimtelijke planners illustreren eveneens de relatie tussen tijdgebrek en het 
omgaan met kennis: 
Zowel je theoretische bezigheden als de manier hoe je het project aanpakt, als je alle 
tijd hebt of meer mensen zou hebben, zou je er meer aan kunnen doen, dan zou je 
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een heel ander soort voorbereiding kunnen zoeken. Je valt nu toch wel heel gauw op 
routine-patronen terug, om het tempo te halen en dingen voor elkaar te krijgen; 
Het is ook vaak een kwestie van tijd, ik ken al die plekken niet. Ik vind dat als je 
ergens aan werkt, je op z'n minst op zo'η plek een halve dag moet gaan rondlopen, 
gaan kijken, ook met mensen moet praten, er moeten zijn gewoon, en daar kom ik 
niet aan toe; 
Ik doe wel eens stukken de deur uit waarvan ik denk, ik hoop dat ze er niet al te 
goed over nadenken, want anders komen ze erachter dat het niet helemaal volledig is, 
of dat het beter kan. 
Gebrek aan tijd leidt dus tot het vergroten van de invloed van intuïtie en het 
terugkeren van routinematige patronen en antwoorden. Dit hoeft natuurlijk 
niet altijd tot een ruimtelijk plan van mindere kwaliteit te leiden. 

Uit de observaties is een mogelijke invloed van tijd op het al dan niet ge
bruiken van kennis moeilijker te concluderen. Wel blijkt dat deelnemers aan 
vergaderingen zich, mede door tijdgebrek, vaak slecht voorbereiden of het be
loofde werk niet af hebben. Dit hangt ook samen met prioriteiten die binnen 
een organisatieonderdeel) gesteld worden. Een aantal keren kon een oneven
wichtige inbreng van disciplines geconstateerd worden omdat de betreffende 
ruimtelijke planner, door tijdgebrek, geen inbreng aan de discussie kon 
leveren. Andere planners, vaak degenen die met de leiding van een project 
belast zijn, vangen dit dan op door er zelf aan te werken. Op deze manier 
ontstaat de mogelijkheid dat in een organisatie aanwezige kennis niet vol
doende benut wordt en bestaat de kans dat wel ingebrachte kennis een te 
groot gewicht in de schaal legt. 
Gebrek aan tijd kan tevens aan de basis staan van een onvrede bij ruimtelijke 
planners: 
- werk moet vooruitgeschoven worden, 
- klanten worden niet meer vriendelijk benaderd, 
- projecten moeten uitbesteed worden, zodat je niet meer alles in eigen hand 
hebt, 
- alleen de winkel kan beheerd worden, er is geen mogelijkheid nieuw beleid te 
vormen. 
Op dit vlak wordt door een van de ruimtelijke planners de hand in eigen 
boezem gestoken en tevens een handreiking voor een oplossing gedaan: Tijds
druk ontstaat natuurlijk door de hoeveelheid werk die er ligt en de opdracht om dat 
binnen een bepaalde tijd te doen. Wij hebben een bedrijf waarin allerlei problemen 
terecht komen, ze passeren de lijn en blijven daarna op de bodem liggen. Er zitten 
geen filters in, in die zin dat er mensen zijn die zeggen van dit houd ik op, want ze 
kunnen het op de bodem niet meer aan Iedereen is met een heleboel dingen bezig 
en zou eigenlijk een eigen planning moeten hebben. Ik denk dat het beter zou kunnen 
door betere afspraken te maken over prioriteiten, maar dat moet je dan in het hele 
bedrijf doen. Toch lijkt ook de economische opleving, waarvan in de tweede 
helft van de jaren tachtig sprake is, hierin een rol te spelen: Wij kunnen daar 
als gemeente goed op reageren, maar onze organisatie is daar niet op afgestemd 
Want daar waar je in 1985 misschien drie hectaren bedrijventerrein uitgaf, heb ík 
daar nu dezelfde capaciteit voor, in een situatie waar we tot nu toe dit jaar twintig 
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hectare hebben uitgegeüen, en dan gaat het niet zozeer om die drie en die twintig, 
maar vergis je niet wat het een genereert, wat drie hectare ten opzichte van twintig 
betekent aan zorg die daar om heen hangt Het gaat gewoon ten koste гол de 
kwaliteit van het werk, het bekende hapsnap, je probeert overal je aandacht maar even 
aan te geven, en over zaken die gevraagd worden probeer je zo snel mogelijk een ad-
mesje op te stellen en een oplossing te bedenken, maar je hebt daar niet de echt 
zorgvuldige afweging voor gemaakt, die verwacht mag warden ft vind het jam
mer, omdat je van de ene kant toch wel eens kansen mist en van de andere Aanf 
mensen tekort doet, en met mensen bedoel ik dan mensen van buiten deze organisatie 
vooral, ik heb de opvatting dat een organisatie werkt voor al die mensen daarbuiten 
en niet voor zichzelf. 

Er is in de bestudeerde gemeenten nauwelijks sprake van een duidelijke struc-
turatie in het soort werk (het zogenaamde gruis, het steeds maar weer snel 
reageren op telefoontjes en vragen binnen en buiten de organisatie, tegenover 
andere, meer structurele werkzaamheden), waardoor er in deze geen duidelij
ke keuzen gemaakt kunnen worden. Er worden geen maatregelen genomen 
om het gruis beter te kanaliseren. Erkend wordt wel dat de tijd niet altijd 
even efficiënt gebruikt wordt. Zo worden vergaderingen door een ruimtelijke 
planner eufemistisch als lang niet altijd zinvol bestempeld. Typisch is de 
anecdote, door een van de ruimtelijke planners verteld, over een cursus 'ver
gadertechnieken'. Zelfs tijdens de bijeenkomsten in het kader van deze cursus, 
gingen deelnemers én cursusleiding in de fout: de cursusbijeenkomsten be
gonnen niet op tijd, waren ongestructureerd, duurden te lang en werden niet 
voorbereid. 
Een en ander wordt gerelativeerd door de volgende uitspraak: Tijd wordt vaak 
als argument gebruikt voor slechte kwaliteit, maar ik heb een beetje het idee dat als je 
onder tijdsdruk werkt in een ontxverpgroep, dat er dan zoveel controles ingebakken 
zijn, ook door de ervaring van mensen, van denk ook hieraan, denk ook daaraan, en
zovoorts, dat de kwaliteit in grote lijnen gewaarborgd is. Ook hier wordt gesteund 
op ervaring als kwaliteitscontroleur. De haken en ogen die daaraan kleven 
zijn reeds in hoofdstuk 5 behandeld. 

6.5 hiërarchische verhoudingen 

Stelling 4: hiërarchische verhoudingen beïnvloeden het kennisgebruik; de 
aanwezigheid van een sterke hiërarchie of een onderwerping daaraan zorgt 
ervoor dat bepaalde kennis niet gebruikt wordt. 

De geïnterviewde planners zeggen dat hiërarchische verhoudingen nauwelijks 
tot geen invloed op het gebruiken van kennis hebben. In het algemeen vinden 
de planners dat ze werkzaam zijn in een open organisatie, waarbinnen ieder
een de kans krijgt en neemt, ongeacht de plaats in de hiërarchie, zijn of haar 
inbreng te leveren. Men voelt zich niet geremd door hiërarchie in discussies 
en bij het schrijven van stukken. Bij het schrijven van een advies wordt vaak 
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wel de mening van een meerdere van tevoren in de afweging betrokken: Als 
je schrijft houd je er rekening mee, ik vind dat horen binnen de hiërarchie. Ik ben 
niet de baas hier in deze stad, vie hebben een gemeenteraad en zo gaat het in trapjes 
naar beneden en dan kernen ze uiteindelijk bij mij. In die zin is er dus wel de
gelijk sprake van een invloed van hiërarchie. Een enkeling geeft ook aan dat 
hiërarchische verhoudingen wel degelijk invloed hebben: Er zijn mensen die 
hiërarchisch wat minder vrijheden hebben omdat ze niet op de hoogste ladder staan. 
Die worden, of dat nou formeel gebeurt of informeel, nog wel eens belemmerd in hun 
gevoel om duidelijk te maken wat ze nou eigenlijk denfen. In de zin van, ik hou m'n 
mond maar omdat er anderen bijzitten die dat al gezegd hebben, al denk ik misschien 
dan wat anders. Er lijkt sprake van een zekere tweeslachtigheid. Ruimtelijke 
planners vinden dat ze niet beïnvloed worden door hiërarchische verhoudin
gen, terwijl een aantal wel degelijk de mening van een meerdere in de afwe
ging betrekt. Deze invloed lijkt analoog aan die van de politiek, die op een 
soortgelijke 'neutrale' manier in de afweging meegenomen wordt. 

Ondersteuning van het feit dat hiërarchische verhoudingen invloed uitoefenen 
op het gebruiken van kennis kan gevonden worden in een van de bestudeer
de gemeenten. In die gemeente is er sprake van een ontwerpgroep, waarbin
nen ruimtelijke planners van verschillende organisatieniveaus samen een nota 
randvoorwaarden opstellen. Deze ongelijkwaardigheid lijkt ertoe bijgedragen 
te hebben dat de informatie van de lager in de hiërarchie zittende ont-
werpgroepleden te weinig naar voren is gekomen. De 'hogere' ambtenaren be
schikken over meer en andere informatie dan de rest van de ontwerpgroep, 
omdat zij ook op hogere niveaus in overlegstructuren aanwezig zijn. Dat 
maakt de besluitvorming in sommige gevallen onzuiver. Beslissingen die op 
een ander niveau en in een ander kader gemaakt zijn, beïnvloeden de be
sluitvorming. Typisch is het dat er in de discussies bijna alleen gepraat wordt 
door de vertegenwoordiger van grondzaken, de stedebouwkundige en de pro
jectleider, de drie 'hogere' ambtenaren in de ontwerpgroep. De anderen men
gen zich daar nauwelijks in. Een van de ruimtelijke planners beseft dat: Het is 
natuurlijk zo dat binnen die werkgroep er maar een klein aantal mensen het werk 
doet. En de niveauverschillen zijn zo gigantisch. Als je bijvoorbeeld mijn niveau zet 
ten opzichte van de meeste anderen daar, er zit een geweldig krachtenspel in. Soms 
had ik de gedachte van er hoeven er eigenlijk maar drie te zitten. Een ander ziet in 
dat krachtenspel zeer duidelijke negatieve kanten: Er ontbreekt een integratie-
niveau. Die aanvoer van gegevens is eigenlijk naar mijn idee al lang geweest. Al twee 
jaar geleden, en dat integratiemoment vindt niet plaats. Er blijft gewoon van verschil
lende kanten onevenwichtig aan het plan getrokken worden. 

In een andere case lijkt er binnen de voor een bepaald project opgerichte 
ambtelijke werkgroep sprake van een evenwichtige opbouw en daarmee van 
weinig invloed van hiërarchische verhoudingen. Wel is het zo dat op het mo
ment dat het hoofd van de afdeling bij de werkgroep betrokken wordt, zijn 
inbreng vrij bepalend is. De inmenging van het hoofd blijkt door hem dan 
ook bewust georganiseerd te zijn. Van onevenwichtigheid is wel sprake in de 
externe werkgroep die voor het zelfde project is opgericht. Daarin voeren de 
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gemeentelijke vertegenwoordigers duidelijk de boventoon, waardoor de exter
ne betrokkenen, op een uitzondering na, nauwelijks aan bod (durven) komen. 
Dat leidt ertoe dat de kennis van de externe betrokkenen een marginale rol in 
de besluitvorming speelt. 
In de derde bestudeerde gemeente zijn met name situaties bestudeerd waarin 
gelijken met elkaar discussiëren. In het kader van het opstellen van een struc
tuurvisie is er echter wel alleen gebruik gemaakt van de inbreng van ambte
naren die wat hoger in de hiërarchie zitting hebben. Op deze manier is er, 
misschien bewust, geen gebruik gemaakt van, zo bleek later, wel degelijk rele
vante kennis van personen lager in de hiërarchie. 

Hiërarchische verhoudingen kunnen er tenslotte voor zorgen dat bepaalde 
kennis al dan niet gebruikt kan worden, omdat een persoon die lager in de 
hiërarchie zit eenvoudigweg niet beschikt over kennis die op een hoger ni
veau wel bekend is: Wei ik zelf vervelend vind is dat, en dat zit een beetje binnen 
deze organisatie, dat er toch een hele hoop op andere niveaus bedisseld wordt, dus dat 
is gewoon een gemis aan kennis, in die zin dat je niet weet wat er gebeurt. Ik moet 
er achter aan lopen om het te blijven weten en dat is vervelend, omdat je voor ver
rassingen komt te staan en omdat het een miskenning van je positie is. 

6.6 kennisverschil per discipline 

Stelling 5: het gebruik van kennis is sterk disciplinegericht. 

Uit de bestudeerde cases blijkt dat het gebruik van kennis voor een deel dis
ciplinegericht is. ledere ruimtelijke planner vertegenwoordigt een discipline en 
de inbreng vanuit die discipline wordt voor een groot deel bepaald door de 
gebruikte basiskennis, die haar oorsprong vindt in het vakgebied. Voor een 
groenontwerper is dit kennis met betrekking tot de inrichting van openbare 
ruimten, maar ook met betrekking tot bomen en boomsoorten. Een stede-
bouwkundige weet weer meer van ontwerpprincipes en dergelijke. In kader 
6.4 (eerder al afgedrukt in hoofdstuk 4) vindt er een discussie plaats tussen 
met name een stedebouwkundige en een groenontwerper. Hun voorstellen en 
argumenten vinden voor het grootste deel hun basis in de professie. In bijna 
alle kaders in dit boek komt deze disciplinegerichtheid naar voren. Wel is het 
zo dat de ruimtelijke planners, wanneer zij overleggen, vaak kennis aandragen 
en opmerkingen maken over disciplines die hun niet eigen zijn. Door ervaring 
heeft men deze kennis in de loop der jaren opgedaan. Er wordt door een 
aantal ruimtelijke planners geconstateerd dat er steeds minder alleen wordt 
gedacht aan het eigen winkeltje: Da/ uws vroeger meer zo. Vroeger had toch 
iedereen een beetje z'n eigen toko. je moet met mensen aan tafel gaan zitten, waarvan 
je kunt zeggen: die kunnen gezamenlijk een produkt lol stand brengen, je moet niet 
alleen overemd houden waar jij toevallig voor zit. Op deze manier ontstaat er een 
sfeer waarin ruimtelijke planners constructief met elkaar meedenken, waar
door de kans op verharding van standpunten kleiner is. 
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kader 6.4 

In een deel van een naoorlogse wipe moet de woonomgeving aangepast worden. De ste-
debouwkundige wil een betere ontsluiting (met extra aansluitingen) en een 'lijn' van 
bomen maken langs de flats, zodat er een soort laan ontslaat. Er is dan sprake van een 
functionele en ruimtelijke relatie tussen de flats. Daarnaast kiest hij voor verdichting. Hij 
wil een extra weg maken, welke alleen maar betaalbaar zal zijn als er een aantal huizen 
bijgebouwd kan worden. De projectleidster stelt duidelijk dat verdichting niet aan de orde 
is en dat dat groen en die verharding wel kan. Zij wil in ieder geval die principiële 
discussie over verdichting niet op de informatiebijeenkomst voeren. De stedebouwkundige 
heeft daar niet zo'n problemen mee. De groenontwerper constateert dat er dus eigenlijk 
weinig zal veranderen. De stedebouwkundige beaamt dat. De groenontwerper stelt ook dat 
het planten van bomen wel problematisch wordt: Kun je geen lijn tan tegels naken, ik krijg 
tientallen klachten van mensen met een boom mor hun hub. Daarnaast moet rekening ge
houden worden met leidingen. De verkeerskundige stelt dat je het 'achterompaadje' wel af 
moet wegen ten opzichte van andere dingen, omdat het erg duur is. De stedebouwkundi
ge reageert door te zeggen dat dat intem niet verkocht kan worden: Het gebied moet 
opengemaakt worden. De groenontwerper zegt dat hij er onlangs eens heeft gefietst om de 
situa de te bekijken. De projectleidster stelt dat als het weggetje belangrijk is het er dan 
moet komen, tenzij het niet past binnen het budget. De civiel-technicus zegt dat het bud
get van 160 duizend gulden hem vrij veel lijkt, maar ik zou er moeten gaan kijken. 
Verder blijkt dat er heel wat groen weggehaald moet worden om het open te maken. De 
projectleidster stelt dat het belangrijk is om te weten hoe de mensen dat zelf ervaren. De 
speelplek kan volgens haar niet achter de flats, omdat je die achterkant toch nooit helemaal 
oplost, het blijft een schaduwkant. Ze constateert ook nog een behoefte aan een 'auto-knutsel-
plek'. Volgens de verkeerskundige en de civiel-technicus kan dat nooit in verband met de 
Algemene Politie Verordening en uit milieu-overwegingen: /e mag niet eens je auto wassen 
op de openbare weg. De groenontwerper is er in principe voor Als de mensen het willen. Men 
besluit er niet verder op in te gaan omdat er anders te veel geregeld moet worden. Ten
slotte ontstaat er nog een discussie over de 'lijn' langs de flats. De groenontwerper ervaart 
geen zichtlijn, de stedebouwkundige wel. De projectleidster besluit met te stellen dat op 
de informatie-avond in ieder geval de knelpunten van de bewoners goed geïnventariseerd 
moeten worden. De verkeerskundige: Bewoners beginnen ook over de snelheden van het verkeer. 
We kunnen er drempels neerleggen, maar dat is wel duur. Als je wilt kan ik ook zeggen dat ze niet 
nodig zijn'. 

Wanneer de ruimtelijke planners in de betreffende gemeenten echter gevraagd 
wordt hun rol te beschrijven, dan komt een aantal geïnterviewden niet verder 
dan het verdedigen van de belangen van hun eigen vakgebied: Ik ben en blijf 
natuurlijk de architect. De mensen kunnen heel goed verwoorden wat ze willen, maar 
als zij het ook nog willen gaan vormgeven dan zou er een probleem kunnen ontstaan. 
Zij moeten maar vertellen wat ze willen, dan ga ik die wensen vertalen in een ont
werp. Dat kan ook leiden tot bepaalde oordelen over een andere discipline die 
integrerend werken zeker niet bevorderen: en de mensen bij milieu, dat is 
niet grijpbaar, die hebben eigenlijk alleen behoefte aan concrete plannen, die kunnen 
niet reageren op een ideeënschets, want dan kan er niet gerekend ivorden de 
stedebouwkundige en de civiel-technicus doen niets anders dan toetsen of het aan de 
aiteria voldoet, ze hebben nogal de neiging om toetsenderwijs het product te maken 
en de inventiviteit aan andere mensen over te laten. 
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Doordat er verschillen zijn in basiskennis, zijn er ook verschillen in de talen 
die gebruikt worden. In het algemeen kan gesteld worden dat er vaak - te
recht - geklaagd wordt over de ontoegankelijkheid van de vaktaal, waarvan 
ruimtelijke planners gebruik maken. Volgens Giebels (1982) kenmerkt de zoge
naamde planologentaal zich door verhullend taalgebruik en kunstmatige 
woordvorming, waardoor het er voor de leek niet duidelijker op wordt. In 
een van de bestudeerde gemeenten heeft 'wollig taalgebruik' van een struc
tuurvisie er voor een belangrijk deel zelfs voor gezorgd dat deze visie nau
welijks respons heeft gekregen bij de bevolking van de desbetreffende ge
meente. Er is daarnaast een duidelijk onderscheid te maken tussen de talen 
van de verschillende subdisciplines in de ruimtelijke planning. Aan de ene 
kant staan de stedebouwkundigen die in veel gevallen redeneren vanuit een 
"esthetisch-expressief kenniscomplex" (Boelens, 1985), kennis die moeilijk 
verwoordbaar is door de stedebouwkundigen zelf. Dat kan leiden tot min of 
meer vage formuleringen die men voornamelijk gevoelsmatig wil legitimeren. 
Aan de andere kant staan de verkeerskundigen, planologen en civiel-technid 
die hun basis meer zoeken in harde gegevens en cijfers, hoewel hun niet ver
weten kan worden dat ze niet meedenken in de gedachtengangen van de ste
debouwkundigen. Een stedebouwkundige verwoordt het als volgt: Een emotio
neel deel van jezelf wordt aangesproken en gebruikt. Het is niet iets wat je af
standelijk doet. Op een gegeven moment gebruik je je verbeelding en die is heel sub
jectief. ¡e kunt niet altijd onda woorden brengen wat je eigenlijk voor ogen hebt. En 
dat probeer je dan met plaatjes zo goed mogelijk te schetsen en dat is dan eigenlijk 
het enige middel waarmee je die verbeelding goed aan een ander over kunt dragen. 
In een situatie in een van de bestudeerde cases (voor een beschrijving, zie 
kader 4.3 in hoofdstuk 4) komt duidelijk naar voren dat het feit dat de stede
bouwkundigen in veel gevallen het ongrijpbare verwoorden, hen een bepaalde 
macht geeft binnen het planningproces. De ideeën van de stedebouwkundigen 
worden vaak maar al te gauw voor "waar" aangenomen, omdat de rest blijk
baar denkt dat het zo wel zal moeten. Het is in een geval zelfs voorgekomen 
dat een door de stedebouwkundige voorgestelde en door bijna niemand aan
gevochten structuur later tot grote problemen heeft geleid, omdat er binnen 
die structuur geen wijk van goede kwaliteit meer gemaakt kon worden. 

De disciplinegerichtheid van kennis vindt haar oorsprong voor een groot deel 
in de door de ruimtelijke planner gevolgde opleiding. Wanneer echter in de 
interviews gevraagd wordt naar de invloed van de opleiding op het huidige 
werk, antwoorden de meeste planners dat er met betrekking tot hun oplei
ding op het inhoudelijke vlak weinig terug te vinden is. Wel worden in veel 
gevallen 'algemene vaardigheden' aangestipt als overblijfsel van de opleiding. 
De disciplinegerichtheid moet daarom ook geplaatst worden in het organisa
tiemodel van een gemeente en het feit dat ruimtelijke planners zich identifi
ceren met een bepaalde afdeling en de taakstelling en de produkten daarvan. 
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6.7 de rol van de ruimtelijke planner 

Stelling 6: de rol die een ruimtelijke planner aanneemt heeft invloed op het 
gebruik van kennis. 

In de vorige paragraaf werd al aangegeven in hoeverre de discipline, waaruit 
een ruimtelijke planner afkomstig is, invloed heeft op het gebruik van kennis. 
Daarmee samenhangend kan ook de rol, die een planner zich aanmeet in het 
planningproces, invloed uitoefenen op het gebruik van kennis. Deze factor is 
allereerst aan te merken als een persoonlijk factor en wordt tegelijkertijd voor 
een deel bepaald door de cultuur die in een organisatie heerst. 
In het algemeen kan gesteld worden dat een ruimtelijke planner, voor een 
deel redenerend vanuit de eigen discipline, wil komen tot een goede kwaliteit 
van de gebouwde omgeving. Dat is een gemeenschappelijke waarde binnen 
de professie van de ruimtelijke planner. Als die kwaliteit niet gehaald kan 
worden kunnen ruimtelijke planners zich daaraan storen. Daarnaast kunnen 
met betrekking tot de rol gedetailleerder opmerkingen gemaakt worden. 

Op basis van studies van Howe (1980), Healey (1985) en Forester (1987; 1989) 
kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de technische planner, de po
litieke planner en de hybride planner. De technicus weerspiegelt de tradi
tionele wijze van plannen: planning als een rationele en wetenschappelijke 
werkwijze waarbij een planner een neutrale, professionele adviseur is voor 
degenen die de daadwerkelijke keuzen moeten maken, zonder ook maar een 
oordeel voor of tegen een bepaalde beleidskeuze door te laten schemeren aan 
die beslissers. De enige manier waarop de beslisser beïnvloed mag worden is 
via het verspreiden van juiste informatie. De planner die zichzelf meer ziet als 
een politicus gaat uit van een heel andere rol, namelijk die van een oorde
lende, activistische en politieke planner, die wel degelijk een keuze maakt 
voor bepaald beleid en ook zal proberen die keuze bij de echte politici af te 
dwingen. Deze planner staat open voor allerlei invloeden van buiten en doet 
aan belangenvertegenwoordiging (vergelijk de rol van 'netwerker* in Hartman 
en Tops, 1987, en Quanjel, 1990). De hybride rolopvatting combineert de ei
genschappen van de voorgaande twee rollen en werd geconcludeerd uit een 
onderzoek waarin in eerste instantie alleen uitgegaan werd van technische en 
politieke planners. Hybride planners balanceren tussen de rol van technicus 
en die van politicus en proberen steeds het in de voorliggende situatie beste 
van iedere rol te verwezenlijken. In het onderzoek van Howe bleek ongeveer 
de helft van de geënquêteerde planners de hybride rol te bezitten. 

De technische rol komt met name voor bij ruimtelijke planners die wat lager 
in de hiërarchie zitten. Zij zijn in hun werk meer gericht op het produceren 
en minder op het onderhandelen, bemiddelen en managen: 
Ik vind verder ook dat wij ons daar niks van af moeten laten hangen. Dat wij moeten 
proberen het plan zo te maken dat ook de politiek er enthousiast van wordt, maar dat 
wij niet hel plan moeten maken wat de politiek voorschrijft, die kunnen ook geen plan 
maken, dat verwacht ik niet van ze; 
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Ik heb wel met de politiek te maken, maar ik voel er me met door geremd, omdat de 
politiek niet rationeel is en tk vind dat wij rationeel moeten werken en niet politiek; 
Ik denk dat onze rol het aanleveren van materiaal is, problemen signaleren en daar
naast een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem. Dat je op een gegeven 
moment zegt van, hou er wel rekening mee dat dat de consequenties kunnen zijn. In 
feite steeds vanuit de onderzoekskant een klem beetje een aanvulling geven op het 
voorgestelde beleid. 
Maar ook zi] kunnen naast een technische ook een minder technische rol aan
nemen. De volgende ruimtelijke planner heeft een takenpakket dat duidelijk 
in twee delen is op te splitsen, een minder technische (het eerste deel van het 
citaat) en een meer technische (het tweede deel): De rol op het gebied van de 
winkelvoorzieningen is toch een wat andere, is ook een rol meer in de zin van de ont
wikkeling van een stukje beleid, wat je overigens met alleen doet, maar waarvoor je 
externe organisaties raadpleegt, beleid ingegeven door wensen vanuit verschillende 
organisaties Bij de uitgifte van bedrijventerreinen is het meer uitvoerend, waarbij 
je toch probeert een aantal facetten ingevuld te krijgen. Daarnaast kunnen ook 
ruimtelijke planners die zich met onderhandelen en managen bezighouden, 
soms een technische rol vervullen In bepaalde situaties wordt van hen ge
woonweg een inhoudelijke bijdrage vanuit de discipline verwacht, bijvoor
beeld bij de ontwikkeling van de inhoud van een bestemmingsplan. Het ge
richt zijn op de eigen discipline versterkt de technische rol, het meedenken 
met andere disciplines gaat al meer uit van een hybride oí zelfs geheel poli
tieke rol. 
Ook de politieke rol komt voor, maar evenals bij de technische rol geldt dat 
deze nergens zuiver is. Ook blijkt de term politiek in de meeste interviews 
van een ander karakter dan in de buitenlandse onderzoeken bedoeld. In de 
interviews wordt gesproken over politiek in de zin van het bestuurlijke ni
veau binnen een gemeente In de buitenlandse onderzoeken heeft het een rui
mere betekenis. Zoals we al gezien hebben lijkt het erop dat de politiek als 
een gegeven, als een technische realiteit, meegenomen wordt Echte politieke 
planners zitten er nauwelijks tussen. Wel bestaat er een verlangen om op een, 
meestal nog niet gedefinieerde, activistische manier bezig te zijn. Het is nog te 
weinig dat wij op vooruitgeschoven posten werken, dat is een van de structurele 
problemen bij ons m de organisatie en zeker bij ons op deze afdeling Omdat we 
ook geconstateerd hebben dat er allerlei circuits zijn die op zich met slecht functione
ren, maar wel allemaal langs elkaar heen functioneren, en ja, het zal een aardige taak 
van de overheid kunnen zijn, natuurlijk op een gebied waar je zelf graag aan de weg 
wilt timmeren, om juist die verschillende circuits te laten kortsluiten waardoor er 
toch een meerwaarde ontstaat 
Het voorgaande toont dat er noch voor de geheel technische, noch voor de 
geheel politieke rol in de praktijk ondersteuning gevonden kan worden. De 
hybride rol lijkt voor bijna 100 procent te overheersen, de ene keer door
slaand naar het technische, de andere keer naar het politieke, en dan weer 
een evenwicht tonend- Een eerste inzet is meer van, we zetten neer wat we willen 
bereiken, de samenhangende resultaten op middellange en lange termijn Dat soort ef
fecten zet je m eerste instantie inhoudelijk neer, als het gaat om getallen of cijfers. 
Heel belangrijk is dat je de jjroceskant tegelijkertijd erkent. Dus dat je meteen je 
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markt, je partners definieert: is datgene wat je inhoudelijk als doelstelling wegzet, is 
dat ook redelijkerwijs te behappen met de partners die je kent en de markt die zich 
ontwikkelt. Ruimtelijke planners die zich met projectleiding bezighouden zijn 
wat meer geneigd zich 'politieker' op te stellen: Als het gaat om de rol van pro
jectleider dan denk ik dat het er in eerste instantie om gaat dat je alle initiatieven 
neemt die noodzakelijk zijn om uiteindelijk tot bouwen over te gaan Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming, hoe zich die besluit
vorming voltrekt, of daar eenieder aan z'n trekken komt, of er ook op de juiste ni
veaus binnen de gemeentelijke organisatie de juiste beslissingen genomen worden 
Contacten zijn daarvoor belangrijk, en er zoveel mogelijk informatie uit krijgen, bij
voorbeeld toetsingsresultaten, maar ook opvattingen, opinies en dergelijke, opdat ik 
precies weet hoe er binnen de gemeente gedacht wordt over projecten, waardoor ik dus 
met realisatoren weer verder kan. 

Dat de rol consequenties heeft voor de wijze waarop met kennis omgegaan 
wordt en welke kennis daarbij de meeste doorslag geeft mag duidelijk zijn. 
Een technische planner heeft uitsluitend aandacht voor zoveel mogelijk objec
tieve kennis. Hij zal proberen vanuit een basis van harde kennis objectieve 
adviezen te geven aan zijn ambtelijke en politieke meerderen. Een politieke 
planner gebruikt naast harde kennis ook zachte kennis en betrekt heel duide
lijk zijn omgeving in de afweging, en dat vaak op een wat meer subjectieve 
manier. Het volgende citaat geeft aan om wat voor soort kennis het dan kan 
gaan: Ik stel me wel eens de vraag van welke strategieën kun je hierbij nu voeren, 
nummer een tot en met tien, en in deze situatie kies ik die. Nu doe je dat voor een 
deel wel, maar het is niet zo dat ik denk dat ik ze allemaal ken. Er is op dat punt 
meer dan ik weet Er is een aantal trucs en dat leer je wel, maar het is nog nooit 
op een rij gezet. Ik heb steeds het vermoeden dat er vijf trucs zijn die behulpzaam 
kunnen zijn in situaties en dat ik dat niet weet en andersom ook, dat ik in trucs 
misbruikt wordt en dat ik dat ook niet weet. 
De hybride planner gebruikt zowel het een als het ander. Het lijkt erop dat 
de laatste jaren de groep hybride planners en politieke planners verhoudings
gewijs groeit ten koste van de groep technische planners. Hol (1989, blz. 9 en 
10) zegt daar het volgende over: "Het blijkt voor vele beheerders toch heel 
moeilijk om deze traditionele opvatting los te laten. Traditiegetrouw zijn zij 
gewend zich te focussen op het door hen te beheren object. Alleen voor dit 
object voelen de beheerders zich verantwoordelijk, niet voor het totaal. Het 
object wordt benaderd als ware het een gesloten systeem dat op zichzelf en 
voor zichzelf staat en niet in wisselwerking tot de omgeving en de gebruiker. 
Hieraan ligt een op het produkt (het object) gerichte wijze van denken, ofte
wel 'think-producf benadering ten grondslag. Men gaat uit van de eigen kor
te-termijn-belangen en van de technische mogelijkheden Vooral de tra
ditionele bolwerken als Openbare Werken / Publieke Werken, met hun nog 
steeds produktgerichte handelwijze, vormen binnen de gemeentelijke organi
satie een moeilijk te nemen hindernis op weg naar een dienstverlening die 
dichter bij de gebruiker staat." Een geruststelling is het feit dat die traditionele 
bolwerken de laatste jaren in diverse gemeenten geslecht zijn en plaats heb
ben moeten maken voor modernere organisatievormen die meer consumer-
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minded en minder product-minded willen zijn (zie Van Raay en Wolters, 
1987). De materie van de rolopvatting lijkt aldus samen te hangen met de 
volgende te onderscheiden factor, namelijk de inrichting en de cultuur van de 
organisatie. 

6.8 de inrichting en de cultuur van de organisatie 

Stelling 7: de inrichting en de cultuur van de organisatie, waarin een ruimte
lijke planner werkzaam is, hebben invloed op het gebruik van kennis. 

Deze factoren hangen sterk samen met de besluitvormingssituaties die in ie
dere case bestudeerd konden worden. Een bepaalde inrichting en cultuur van 
een organisatie en daarmee samenhangend dat deel van de organisatie dat 
aan de observatie onderworpen is geweest, bepaalt welke besluitvormings
situaties onderzocht zijn. Toch kunnen er ook, en dat is met name het geval 
met het cultuuraspect, conclusies getrokken worden die zich specifiek op de 
in deze paragraaf bedoelde factoren richten. 
Risseeuw (1982) onderscheidt drie manieren waarop in het bijzonder de ge
meentelijke planologische organisatie ingericht kan zijn - deze oplossingen 
zeggen iets over de manier waarop het werk op het gebied van de ruimtelijke 
planning en ordening georganiseerd kan zijn: 
1. de bureaucratische oplossing: deze oplossing kiest voor een organisatie met 

een een-hoofdige leiding. Deze persoon, een generalist, zorgt voor inhoude
lijke en procedurele controle op de medewerkers die onder hem werken. 

2. de technocratische oplossing: bij deze oplossing wordt het primaat bij het 
professionele systeem gelegd. Er vindt een opdeling plaats volgens de in 
de organisatie vertegenwoordigde vakgebieden. Meer en meer is het ge
bruikelijk op basis hiervan projectorganisaties in te voeren met uit de 
professionele afdelingen (stedebouw, juridische afdeling, etc.) samengestelde 
projectteams. 

3. de exocra tische oplossing: bij een exocra tische oplossing ligt de hoogste 
macht buiten de organisatie - de klant is koning. Bij deze vorm zijn de 
specialisten uit eenzelfde discipline dus per definitie gespreid over de 
verschillende groeperingen van de staande organisatie. Om de professionele 
structuur niet helemaal het kind van de rekening te doen zijn is het nodig 
om dwars door de organisatie een stelsel van vakgroepen te weven. 

Risseeuw onderscheidt daarnaast de sodotechnische oplossing als reactie op 
de complexiteit van met name de exocratische oplossing. De sodotechnische 
oplossing voorziet in de oprichting van autonome groepen, waarbinnen mede
werkers van verschillende professies samenwerken. Deze groepen hebben een 
structureel karakter, in tegenstelling tot de projectteams binnen de tech
nocratische oplossing. Twee taken zijn er in ieder geval waarvoor autonome 
groepen geïnstalleerd kunnen worden: 
1. plannen maken voor en begeleiding van een bepaald geografisch gebied en 
2. werken aan een integrale taak. 
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De omvang van een autonome groep moet niet te groot zijn, de groep kan 
het best geplaatst worden in een ruimte en er moet minstens een maal per 
week een gestructureerd werkoverleg georganiseerd worden. 

Hierna zullen, rekening houdend met de indeling van Risseeuw, de planolo
gische werkorganisaties van de drie bestudeerde middelgrote gemeenten de 
revue passeren en zal aangegeven worden in hoeverre deze modellen invloed 
hebben op het kennisgebruik. Voor één gemeente zal tevens expliciet aandacht 
geschonken worden aan de organisatiecultuur, omdat daar in het kader van 
het organisatie-ontwikkelingsproces ook zeer duidelijk keuzen in zijn gemaakt. 
In de eerste middelgrote gemeente is het onderzoek verricht in een speciaal 
opgericht projectbureau. Het projectbureau is voor langere tijd losgemaakt uit 
de gemeentelijke organisatie. Het projectbureau lijkt in zijn functioneren het 
meest op een autonome groep, maar in wezen is hier sprake van een project
organisatie binnen de technocratische oplossing. Zeker als we rekening hou
den met de kenmerken die Twijnstra en Keuning (1988) aan het projectmatig 
werken verbinden: 
- gebondenheid aan de tijd (voor een bepaalde tijd ingesteld); 
- resultaatgerichtheid (duidelijk doel); 
- eenmaligheid (nieuw voor de organisatie); 
- fasering van de werkzaamheden (waarbij overlap van fasen mogelijk is). 
Met name de herkenbaarheid van het in tijd, plaats, geld en doel afgebakende 
project onderscheidt het projectmatige werken van het routinematige werken. 
Omdat het projectbureau zo'n zelfstandig onderdeel binnen de hier bestudeer
de organisatie vormt, een geheel eigen verantwoordelijkheid heeft en er 
daardoor op het projectbureau ook sprake is van een flinke dosis routinema
tig werk, vertoont het ook de kenmerken van de boven omschreven autonome 
groepen. Binnen het projectbureau is er relatief veel sprake van routinematige 
besluitvorming en nauwelijks sprake van strategische besluitvorming. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van standaardprocedures en normen, vaak ook 
om de voor een jaar politiek vastgestelde woningbouwproductie te halen. Er 
is veel sprake van het bewust gebruiken van ervaringskennis. Dat gebeurt 
door het refereren aan andere, vergelijkbare situaties. De kenniselementen 
politiek, signalen en extern overleg komen minder nadrukkelijk naar voren. Er 
wordt bijna alleen maar onbewust en impliciet gebruik gemaakt van wat in 
deze studie onder handelingskennis verstaan wordt. Het feit dat het project
bureau redelijk geïsoleerd van de rest van de gemeentelijke organisatie 
functioneert geeft het enerzijds vrijheden die leiden tot een grote productie, 
maar zorgt er anderzijds voor dat er weinig sprake is van uitwisseling van 
kennis tussen het projectbureau en de rest. Er blijkt daarnaast ook een niet al 
te beste relatie te zijn tussen het projectbureau en de andere onderdelen van 
de organisatie, waardoor uitwisseling van kennis nog sterker bemoeilijkt 
wordt. 

In de tweede case vond het onderzoek met name plaats in een afdeling die 
zich op interventieniveau met ruimtelijke planning in het algemeen bezig 
houdt. De afdeling vormt onderdeel van een sector waarin ook een afdeling 
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beleidsontwikkeling en een afdeling beheer is opgenomen. Belangrijk kenmerk 
van de planologische werksituatie in deze case is de lijnorganisatie. De be
sluitvorming vindt 'via de lijn' plaats. Dit houdt het volgende in. Projecten 
worden vanuit een bepaald bureau, een onderdeel van de afdeling dat zich 
bezighoudt met een afgebakend beleidsterrein, getrokken. Een aangewezen 
persoon is daar verantwoordelijk voor. Om het project klaar te krijgen vindt 
natuurlijk wel overleg plaats, als dat noodzakelijk is, met andere bureaus. De 
daadwerkelijke ambtelijke besluitvorming vindt plaats in het afdelingsoverleg 
(voor de afdeling) en in het Sector Management Team (voor de gehele sector, 
SMT). Zo kan het voorkomen dat bepaalde nota's in het afdelingsoverleg of 
in het SMT 'aangehouden' worden. Het afdelingsoverleg bemoeit zich dus 
heel sterk inhoudelijk met de gang van zaken. En, wat je niet zo snel zou 
verwachten, het SMT doet dat ook. Voor hen moet er niet alleen sprake zijn 
van 'productiemanagemenf, maar ook van 'inhoudelijk managemenf. Koppe
len we dit met bovenstaande beschouwing, dan lijkt er met de opdeling van 
de afdeling, die zich met ruimtelijke planning bezighoudt, in drie bureaus 
gekozen te zijn voor een technocratische oplossing. De bureaus vertegenwoor
digen immers ieder een bepaald, of een aantal vakgebieden. In een enkel ge
val wordt een projectorganisatie opgericht. Omdat er tegelijkertijd echter ook 
een cultuurverandering in de organisatie is geïnitieerd is er ook sprake van 
exocratische kenmerken. Zo kunnen we in de Organisatiewegwijzer het vol
gende lezen: "De oude ambtelijke organisatie vertoonde kenmerken van een 
bureaucratisch instituut. De weg van plan voorbereiding, besluitvorming en 
uitvoering was vaak erg lang. Bovendien was de afstand tussen de gemeente 

en de buitenwereld veelal groot Het resultaat van de reorganisatie: korte 
advieslijnen, afgewogen ambtelijke adviezen voor het bestuur met keuzemoge
lijkheden, een klantvriendelijke aanpak en ambtelijke medewerkers die staan 
voor hun taak." Binnen de organisatie is een cultuur ontstaan waarin een 
gerichtheid op de omgeving het belangrijkste onderdeel van de werkhouding 
is geworden. 
In de planologische werkorganisatie van deze gemeente konden alle vier de 
besluitvormingssituaties en met name de besluitvorming gericht op het be
leidsmatig ruimtelijk handelen bestudeerd worden. De kenniselementen extern 
overleg, politiek en signalen komen hier daarom sterker naar voren dan in de 
eerste bestudeerde gemeente. Dit hangt met name samen met de in de organi
satie geïntroduceerde cultuur. Ook zorgt de relatief geringe afstand tussen 
voorbereiding, uitvoering en beheer voor het explicieter en bewuster gebrui
ken van handelingskennis. De organisatie kenmerkt zich door een open karak
ter waardoor er, zij het (nog) niet systematisch en gestructureerd, sprake is 
van een vrij intensieve uitwisseling van kennis tussen personen, tussen afde
lingen en tussen de organisatie en haar omgeving, waarbij aangetekend moet 
worden dat deze laatste uitwisseling voor een groot deel is blijven steken in 
een intentie. 

In de derde bestudeerde middelgrote gemeente is er sprake van een dienst 
Publieke Werken die onderverdeeld is in vier hoofdafdelingen: middelen, 
openbare werken, grond- en bouwzaken en ruimtelijke ordening en volkshuis-
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vesting. De laatste hoofdafdeling is opgesplitst in drie afdelingen, namelijk 
volkshuisvesting, stedebouw en ruimtelijke planning. In deze gemeente is 
sprake van een technocratische inrichting van de planologische werkorgani
satie, die soms - in de termen van Risseeuw - bureaucratische trekken ver
toont. Het onderzoek vond met name binnen die laatste afdeling plaats. Ook 
hier is sprake van een lijnorganisatie, waarbij echter het aantal schijven dat 
gepasseerd moet worden, ook na een reorganisatie, een stuk groter is dan in 
de tweede bestudeerde case. De 'lijnen' zijn er ook een stuk langer. Evenals 
in de eerste case wordt er in deze gemeente in bepaalde gevallen gebruik ge
maakt van een projectorganisatie. In tegenstelling tot de tweede case lijkt hier 
echter over het algemeen sprake van een grotere afstand tussen voorbereiding, 
uitvoering en beheer. De cultuur zoals die voor de tweede case beschreven is, 
is in deze gemeente nauwelijks aanwezig. In deze derde gemeente is er spra
ke van een met de tweede case vergelijkbaar patroon. De geringere gericht
heid naar de omgeving zorgt er echter voor dat ook hier, evenals in de eerste 
case, weinig bewust en expliciet omgesprongen wordt met handelingskennis. 
Binnen sommige projecten bestaan er wel mogelijkheden, maar is er sprake 
van een ongestructureerd en daarmee onsystematisch gebruik van handelings
kennis. Tegelijkertijd is er, in tegenstelling tot de tweede case, sprake van een 
minder intensieve uitwisseling van kennis tussen personen van verschillende 
afdelingen en tussen afdelingen onderling. Deze conclusies steken des te 
sterker tegen die van de voor de tweede case geformuleerde af, als rekening 
gehouden wordt met het feit dat in deze case met name de besluitvorming 
gericht op het beleidsmatig ruimtelijk handelen bestudeerd is. 
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DEEL 4 

CONCLUSIES, NAAR 
KENNISMANAGEMENT 

Managers have always attempted to structure and use know-how and expertise to the 
best advantage for their business. Knowledge, however, has been a step-child among 
the corporate assets: it has been elusive and hard to define; it has been difficult to 
harness and direct; and its value has not been very explicit Advanced thinkers on 
management and strategy have either not considered knowledge and its management 
at all, or have treated it very briefly. 

Wiig, 1988, biz. 101 
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HOOFDSTUK 7 

SAMENVATTING EN REFLECTIE 
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HOOFDSTUK 7: 
SAMENVATTING EN REFLECTIE 

7.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beknopte samenvatting gegeven van de 
eerste drie hoofdstukken. Daama volgt een samenvatting van het 'praktijk
gedeelte', de hoofdstukken 4, 5 en 6. Belangrijkste conclusie daaruit is dat er 
in de praktijk sprake is van weinig bewust, weinig systematisch en impliciet 
kennisgebruik. Deze conclusie moet echter genuanceerd worden. Met name de 
besluitvormingssituatie, de aard van de gebruikte kennis en een aantal beïn
vloedende factoren spelen in deze nuancering een rol. De getrokken conclu
sies zijn van een kwalitatieve aard, en een direct meetbare invloed van even
tuele, op basis van de conclusies te nemen, maatregelen is daarom moeilijk te 
voorspellen. Dit kan echter niet betekenen dat er geen maatregelen geformu
leerd kunnen worden om het gebruik van kennis in de praktijk van de ruim
telijke planning meer bewust, meer expliciet en meer systematisch plaats te 
laten vinden. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk van een grotendeels 
kwalitatieve aard zijn. Daar wordt in het volgende hoofdstuk met een uiteen
zetting van het begrip kennismanagement en mogelijke toepassingen daarvan 
in de ruimtelijke planning uitgebreid op teruggekomen. 

7.2 probleemdefiniëring en theorie 

In hoofdstuk 1 is gesteld dat het gebruik van kennis in de praktijk problema
tischer is dan lange tijd gedacht is. Dat is gerelateerd aan de steeds gehan
teerde enge definitie van het begrip kennis. Geopteerd wordt daarom voor 
een ruime definitie. Kennis slaat daarbij niet alleen op de bij een ruimtelijke 
planner aanwezige voorraad aan meer of minder feitelijke gegevens, maar ook 
op de door de planner gemaakte interpretaties en beoordelingen van die gege
vens. Tevens is in het eerste hoofdstuk verondersteld dat meer en beter in
zicht in het kennisgebruik ertoe kan bijdragen dat het planningproces in zijn 
algemeenheid effectiever en efficiënter zou kunnen verlopen, echter wel reke
ning houdend met het feit dat niet alleen het gebruik van kennis bepalend is 
voor effectiviteit en efficiëntie. Daarnaast zijn drie andere redenen gegeven 
voor een diepgaander aandacht voor het kennisvraagstuk: 
1. een snel groter wordende invloed van informatiseringsprocessen in het 

openbaar bestuur: het gaat hier zowel om kansen als bedreigingen; 
2. een mogelijke bijdrage aan ontwikkelingen op het educatieve vlak; 
3. een vulling van een hiaat binnen het wetenschapsgebied van de planologie: 

onderzoek naar de minder tastbare en minder rationele factoren binnen het 
ruimtelijk beleidsproces, o.a. op het niveau van de ruimtelijke planner. 

148 



De volgende centrale vraag vormt de leidraad voor deze studie: op welke wij
ze gaan vakbeoefenaren uit de Nederlandse praktijk van de ruimtelijke plan
ning en ruimtelijke ordening om met kennis? Deze vraag is uitgewerkt in een 
aantal deelvragen. Het gaat om vragen als: 
- hoe kunnen de processen van kennisgebruik beschreven worden, welke fac

toren spelen daarbinnen een rol, wat zijn de relaties tussen de ruimtelijke 
beleidsvorming en het gebruik van kennis en tot welk model leidt dit? 

- op welke wijze en in welke mate gaan vakbeoefenaren uit de praktijk van 
de ruimtelijke planning om met kennis: is er sprake van onbewust, 
onsystematisch, danwei impliciet gebruik? 

- bestaan er in de praktijk van de ruimtelijke planning en ruimtelijke 
ordening factoren die van invloed zijn op het feitelijk gebruik van kennis 
en welke invloed hebben zij? 

- wat zijn de consequenties voor de planner als individu en de organisaties 
die zich met ruimtelijke planning bezighouden? 

In hoofdstuk 2 wordt een uiteenzetting gegeven van de visie van waaruit de
ze studie is verricht. In de laatste paragraaf worden de twee lijnen, de lijn 
van het dynamische perspectief en de lijn van de handelingsgerichtheid, ver
vlochten tot deze samenhangende visie. Samengevat komt het dynamisch 
perspectief op het volgende neer: planning is een leerproces, accepteer onze
kerheid, stel bestaande kennis en veronderstellingen ter discussie en ga be
wust op zoek naar ingesleten en hardnekkige assumpties. Binnen het dyna
misch perspectief wordt uitgegaan van het onbestemde karakter van het plan
ningproces: zoek geen zekerheid waar geen zekerheid te vinden is. De enige 
zekerheid is dat alles onzeker is. 
Binnen de lijn van de handelingsgerichtheid wordt ervan uitgegaan dat de 
uitvoering en de doorwerking van (ruimtelijk) beleid allesbehalve onproble
matisch zijn. De ruimtelijke orde is het product van het doelgerichte handelen 
van een veelheid van actoren. Het door de overheid geformuleerde beleid is 
slechts één van de factoren in de afweging van de diverse betrokken actoren. 
Om toch de ruimtelijke ordening zo effectief mogelijk te sturen, c.q. te bege
leiden, kan een handelingsgerichte visie uitkomst bieden. Het begrip hande
lingsgerichte kennis speelt daarbij een belangrijke rol. Het is namelijk kennis 
over het bij een bepaalde ruimtelijke probleemsituatie betrokken beleidsveld 
en over de wijze waarop maatregelen, die op dit moment of in de toekomst 
voorhanden zijn, het beleidsveld kunnen beïnvloeden. Deze kennis zal altijd 
onzeker zijn, omdat we bij de beleidsvorming en -uitvoering nooit exact zul
len weten wat er in de fase van doorwerking zal gebeuren. 
Daarop is in het tweede hoofdstuk de volgende conclusie getrokken, die te
vens de in hoofdstuk 2 behandelde visie weergeeft. Binnen het planningpro
ces moet er op een dynamische, lerende manier met handelingsgerichte kennis 
worden omgegaan, gezien het onzekere karakter van handelingsgerichte ken
nis. Tot in de fase van doorwerking blijft bij alle actoren onzekerheid bestaan. 
Daarom kan en moet met die onzekerheid lerend omgegaan worden. 
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In hoofdstuk 3 wordt gekomen tot een kennismodel, dat gebaseerd is op the
oretische veronderstellingen en empirisch onderzoek van andere auteurs. Cen
traal in het model staat de kennishuishouding. Daar gebeurt het. Daar vinden 
de processen plaats die in dit boek beschreven worden. De kennishuishouding 
heeft betrekking op het geheel van aanwezige en afwezige kennis van belang 
voor een planningproces, maar meer nog hoe er met kennis binnen zo'n pro
ces omgegaan wordt met het oog op het nemen van beslissingen. In een ken
nishuishouding wordt gebruik gemaakt van handelingstheorieën, een begrip 
dat aansluit bij het ruime begrip van kennis, dat immers niet alleen de meer 
en minder feitelijke gegevens omvat, maar ook de veronderstellingen die op 
basis daarvan door een ruimtelijke planner gehanteerd worden, in hoofdstuk 3 
aangeduid als de handelingstheorie. Binnen dit ruime kennisbegrip zijn de 
volgende twee constateringen belangrijk: 
1. er bestaat een onderscheid tussen zachte en harde kennis; zachte kennis 

heeft de volgende kenmerken: in de meeste gevallen niet vastgelegd, vaak 
non-discursief, subjectief en interactief; harde kennis heeft de tegenover
gestelde kenmerken: vaak wel vastgelegd, discursief, objectief (c.q. inter-
subjectief) en nauwelijks interactief; 

2. er zijn twee kaders waarbinnen het kennisvraagstuk geplaatst kan worden: 
het individu en de organisatie; er kan daarmee tegelijkertijd gesproken 
worden van individuele en organisationele kennis. 

Het concept van de kennishuishouding kan, analoog aan het tweede onder
scheid, zowel op een individueel niveau als op een organisationeel niveau be
schreven worden. Binnen zowel een individuele kennishuishouding als een or
ganisationele kennishuishouding worden op basis van harde, zachte, indivi
duele en organisationele, c.q. gemeenschappelijke kennis steeds maar weer 
nieuwe veronderstellingen gevormd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een or
ganisationele handelingstheorie ook ontstaat op basis van minder harde indi
viduele en organisationele veronderstellingen over bijvoorbeeld het gedrag van 
actoren in het beleidsveld. 
Daarnaast zijn in het model individuele en organisationele beïnvloedende fac
toren te onderscheiden. De wijze waarop de beïnvloeding plaatsvindt kan uit
gedrukt worden in de volgende stellingen, die in het empirische onderzoek 
verder uitgewerkt en aangeduid worden: 

1. als beleid sterk politiek bepaald is, zal er waarschijnlijk in geringe mate 
sprake zijn van gebruik van andere kennissoorten; 

2. een intensief sociaal contactennetwerk binnen en buiten de organisatie zal 
de kans op een divers kennisgebruik vergroten; 

3. de beschikbare tijd zal invloed hebben op het al dan niet gebruiken van 
bepaalde kennis en de manier waarop dat gebeurt; 

4. hiërarchische verhoudingen kunnen het kennisgebruik beïnvloeden: de aan
wezigheid van een sterke hiërarchie of een onderwerping daaraan kan er
voor zorgen dat bepaalde kennis niet of juist wel gebruikt wordt; 

5. het gebruik van kennis zal in de praktijk sterk disciplinegericht zijn; 
6. de rol die een ruimtelijke planner aanneemt zal invloed hebben op zijn of 

haar gebruik van kennis; 
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7. de inrichting en de cultuur van de organisatie, waarin een ruimtelijke 
planner werkzaam is, kunnen het gebruik van kennis beïnvloeden. 

Het is belangrijk aan te tekenen dat het hier een aantal factoren betreft die 
specifiek zijn voor het openbaar bestuur, met name betreft dit de politieke be
paaldheid. Ook de conclusies zijn voor een groot deel aan dit openbaar be
stuur, en het bestudeerde gemeentelijke niveau, gebonden. Toch kunnen lijnen 
getrokken worden naar andere soorten organisaties, zowel binnen als buiten 
het openbaar bestuur. 
Ook de in hoofdstuk 4 onderscheiden vier besluitvormingssituaties zijn zeer 
wezenlijke, het kennisgebruik beïnvloedende factoren. Zij vinden zowel hun 
basis in de theorie als in de empirie. De besluitvormingssituaties geven daar
naast structuur aan de gemeentelijke besluitvorming met betrekking tot de 
ruimtelijke planning en ordening: situaties van strategische besluitvorming, 
situaties van strategisch-operationele besluitvorming, situaties van besluit
vorming gericht op het routinematig ruimtelijk handelen en situaties van be
sluitvorming gericht op het beleidsmatig ruimtelijk handelen. 
Het onderscheid in de verschillende besluitvormingssituaties geeft een fasering 
aan. Er is daarbij geen sprake van strikte scheidslijnen tussen de vier situaties. 
De besluitvorming gericht op het ruimtelijk handelen zorgt ervoor dat er 
steeds een terugkoppeling plaatsvindt naar het kader zoals dat via een strate
gische danwei strategisch-operationele besluitvorming tot stand is gekomen. 
Met name geldt dat voor de besluitvorming gericht op het routinematig ruim
telijk handelen. De besluitvorming gericht op het beleidsmatig ruimtelijk 
handelen gebruikt dat kader ook, maar juist om ervan af te wijken. Er is 
sprake van een lichte danwei zware inbreuk op hetgeen eerder als kader ge
formuleerd is. Bij een lichte inbreuk zal het kader nog niet veranderd worden, 
waarbij aangetekend moet worden dat dat natuurlijk wel kan gebeuren ab de 
frequentie van deze inbreuken toeneemt. Bij een zware inbreuk zal er een be
zinning plaats moeten vinden over hetgeen op het strategische en strategisch-
operationele niveau besloten is. 

73 praktijk: samenvatting en reflectie 

73.1 inleiding 

Na deze korte theoretische uiteenzetting wordt het tijd weer terug te gaan 
naar de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening. In deze paragraaf 
wordt, in de vorm van een samenvatting en een reflectie, uitgebreid stilge
staan bij de resultaten van het empirische gedeelte van dit onderzoek. Aller
eerst vindt er een reflectie plaats op de kennisbronnen (paragraaf 7.3.2), daar
na worden de beïnvloedende factoren doorgelicht (paragraaf 7.3.3). In para
graaf 7.3.4 worden de resultaten van de twee voorafgaande paragrafen verge
leken met het in hoofdstuk 1 aangehaalde onderzoek van Healey en Under-
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wood (1978), omdat dat dé inspiratiebron voor dit onderzoek is geweest. Om
dat met name de vier situaties van ruimtelijke besluitvorming een belangrijke 
stempel drukken op te trekken conclusies betreffende het gebruik van kennis 
in de praktijk, zullen zij in paragraaf 7.3.5 de revue passeren. Met name op 
dit punt vindt er een verrijking plaats ten opzichte van het onderzoek van 
Healey en Underwood. 

7.Э.2 kennisbronnen 

Binnen het in de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening uitgevoerde 
empirische onderzoek zijn vijf hoofdgroepen van kennisbronnen onderscheiden 
die met behulp van de klassificaties hard-zacht en individueel-organisationeel 
gekenmerkt kunnen worden. Het gaat om de volgende: documenten, extern 
overleg, politiek, ervaring en signalen. In paragraaf 5.2.7 komt een en ander 
samen: het onderscheid in harde en zachte kennis, het onderscheid in indivi
duele en organisationele kennis, het inhoudelijke, handelingsgerichte onder
scheid in kennis over het beleidsveld en kennis over de maatregelen en ten
slotte het onderscheid in de vijf hoofdgroepen. Hieronder worden de kennis
bronnen nogmaals doorgelicht en vindt er reflectie plaats. 

De eerste kennisbron wordt gevormd door de intern en extern opgestelde for
mele en informele stukken, in dit onderzoek gerangschikt onder de verzamel
naam 'documenten'. In veel gevallen betreft het hier relatief harde kennis. Op 
het moment echter dat er een interpretatie plaatsvindt van hetgeen in de do
cumenten als min of meer hard gepresenteerd wordt, moeten we deze inter
pretatie als zachte kennis gaan beschouwen. In de gevallen waarin documen
ten gebruikt worden, heeft er vaak al een interpretatie plaatsgevonden (ver
gelijk het instrumentele en conceptuele gebruik van onderzoek, zie hoofdstuk 
3). Deze interpretatie is afhankelijk van de bij een ruimtelijke planner al 
aanwezige kennisvoorraad. Over het algemeen gaat het hier om in eerste in
stantie organisationeel bepaalde kennis. Documenten worden door meerdere 
ruimtelijke planners in een organisatie gebruikt en zorgen er in die zin voor 
dat er geredeneerd wordt vanuit een gemeenschappelijke basis. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de in hoofdstuk 5 uitgebreid behandelde normen en 
standaardprocedures. Op het moment dat er interpretaties plaatsvinden is er 
echter sprake van individueel bepaalde kennis, zij het dat na verloop van tijd 
deze individuele bepaaldheid over kan gaan in een organisationele basis, als 
er voor de individuele interpretatie een breder draagvlak is ontstaan. Hande
lingskennis komt natuurlijk tot uiting in deze documenten. Zoals al eerder 
aangegeven is, is moeilijk te stellen of het hier om met name kennis over het 
beleidsveld gaat of om kennis over de maatregelen. Deze scheiding is in de 
praktijk zeer moeilijk te maken. Het voordeel van het feit dat handelings
kennis in deze documenten te vinden is, is het vastgelegde karakter ervan en 
de daarmee ontstane mogelijkheid van controleerbaarheid. Het vastgelegde ka
rakter vormt tegelijkertijd een probleem, omdat op deze manier een grote 
kans bestaat op weinig flexibel gebruik van deze handelingskennis. Ook hier 
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kunnen de in de ruimtelijke planning veelvuldig gebruikte normen als voor
beeld genomen worden. 

Extern overleg, de tweede kennisbron, slaat op die situaties waarbij het over
leg met externen, dat wil zeggen het resultaat ervan, uitgangspunt vormt voor 
verdere meningsvorming en actie. In de meeste gevallen is hier sprake van 
zachte kennis. Overleg wordt meteen aan een individuele interpretatie onder
worpen en zal als zodanig zijn rol spelen binnen te nemen ruimtelijk relevan
te beslissingen. Ook als verslag gedaan wordt van overleg is dat het geval. 
Gesteld kan worden dat het hier met name om individueel bepaalde kennis 
gaat. Op sommige momenten wordt 'extern overleg' relatief hard, als bijvoor
beeld gemaakte afspraken vastgelegd worden. De kans op een organisationeel 
draagvlak is dan ook groter, omdat, het voorbeeld doortrekkend, de gehele 
organisatie zich aan de gemaakte afspraken zal moeten houden. De kans op 
individuele interpretatie blijft echter bestaan. Extern overleg vormt de ultieme 
kans om zeer directe handelingskennis te verkrijgen. Ze vormt een prima mo
gelijkheid voor een inhoudelijke controle van eerder gemaakte veronderstel
lingen over actoren in het betreffende beleidsveld en eventueel uit te voeren 
maatregelen. Een groot nadeel is het feit dat het hier vaak gaat om indivi
duele kennis, die ook alleen op dat niveau blijft hangen, omdat ze niet vast
gelegd wordt. Op deze manier kan ze een eigen leven gaan leiden en wordt 
ze zeker niet toegankelijk voor een grotere groep, c.q. een gehele organisatie. 

Als derde kennisbron is de politiek onderscheiden. Het betreft hier alle sig
nalen en eisen die uit de gemeenteraad, van een bepaalde wethouder of uit 
het gehele college van burgemeester en wethouders komen. Deze kennis is 
vanuit het gezichtspunt van de ruimtelijke planner als hard te beschouwen. 
Een politiek besluit wordt door de ruimtelijke planners als bindend gezien, 
waarmee niet gezegd is dat de planners niet zullen proberen de politiek te 
beïnvloeden. Tegelijkertijd is deze kennis organisationeel bepalend. Politieke 
besluiten en standpunten gelden voor de gehele gemeentelijke organisatie, 
waarbij aangetekend moet worden dat bepaalde besluiten en standpunten 
meer betrekking zullen hebben op het organisatie-onderdeel dat zich met 
ruimtelijke planning bezighoudt, dan andere. Uit het oogpunt van een hande
lingsgerichte benadering vormt de politiek een ideale bron voor handelings
kennis, ervan uitgaande dat politici de vertegenwoordigers zijn van de in een 
gemeente woonachtige bevolking en inzicht hebben in de wensen, eisen, ge
dragingen en mogelijke reacties van hun achterban. Daarnaast bestaat er een 
directe relatie met handelingskennis, omdat de politici tegelijkertijd gezien 
kunnen worden als actoren in het beleidsveld. Ook vanuit deze visie vormt 
de politiek een krachtige bron voor handelingskennis. Hetgeen politici stellen 
is echter vaak ook een (politieke) inschatting van mogelijke gedragingen in 
het beleidsveld en mogelijke reacties op maatregelen. In die zin ondergaan zij 
dezelfde processen zoals ze voor de ruimtelijke planners in dit boek met be
trekking tot het gebruik van kennis beschreven zijn. Zeker in grotere gemeen
ten staan politici ver van de bevolking die zij vertegenwoordigen en stuiten 
daarmee op dezelfde problemen als waarop ruimtelijke planners stuiten wan-
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neer zij handelingskennis proberen te verkrijgen en daadwerkelijk gebruiken. 
Ook voor politici is handelingskennis in veel gevallen problematische kennis. 

In hoofdstuk 5 is al gesteld dat signalen, een volgende kennisbron, een be
langrijke rol spelen in de ruimtelijke besluitvorming. De 'antennes' die ruim
telijke planners op verschillende manieren in de omgeving uitgezet hebben 
zijn daarbij cruciaal: het bijhouden van nationale en regionale kranten, het 
doorbladeren van (vaktijdschriften, een divers professioneel contactennetwerk, 
sociale contacten buiten het werk, etcetera. Vaak worden de signalen toevallig 
via deze antennes opgevangen. Het gaat hier met name om zachte kennis, 
omdat de signalen steeds weer geïnterpreteerd worden binnen een bepaalde 
context, ondanks het feit dat het signaal in veel gevallen als hard gepresen
teerd wordt. Signalen kenmerken zich in de meeste gevallen door het indivi
duele karakter ervan. Het signaal blijft op een individueel niveau werkzaam 
en zal pas op het organisationele niveau getild worden, als er, op een bepaal
de manier en in een vaak andere hoedanigheid, draagvlak voor is ontstaan. 
Via de hier bedoelde signalen komt er, vaak op een toevallige manier, veel 
handelingskennis binnen bij een individu en in een organisatie. Een probleem 
vormt het feit dat het om een ongestructureerd en weinig systematisch proces 
gaat, dat zich met name op een individueel niveau afspeelt. Kansen om de op 
deze manier verkregen handelingskennis gestructureerd in een organisatie een 
rol te laten spelen worden niet benut. 

In het voorgaande is meerdere malen gesproken over het geven van interpre
taties en beoordelingen van documenten, politiek, extern overleg en signalen. 
Ook ervaring, de laatste kennisbron, vindt haar grond met name in deze in
terpretaties en beoordelingen. Ervaring kan gezien worden als een cumulatie 
van hetgeen een ruimtelijke planner ervaart in zijn functioneren in de praktijk 
en de individuele en soms gemeenschappelijke interpretatie daarvan. Het enige 
oordeel waar ik waarde aan hecht is het oordeel dat op eigen ervaring is gebaseerd, de 
rest is allemaal boekenwijsheid, schreef een ruimtelijke planner tijdens een pre
sentatie in één van de bestudeerde gemeenten op een briefje, als reactie op de 
uitdagende stelling dat het gebruiken van ervaringskennis leidt tot willekeur, 
inteelt en inertie. Bij ervaring gaat het om zachte kennis, ondanks het feit dat 
ook ervaring vaak als harde kennis gepresenteerd wordt. Ervaring speelt met 
name een rol op een individueel niveau. In een aantal gevallen wordt erva
ringskennis organisationeel, wanneer ze vastgelegd wordt in documenten. Zo 
worden normen niet voor niets omschreven als ervaringscijfers. Ervaring lijkt 
de basis waaraan ruimtelijke planners de professionaliteit van hun vakgebied 
en hun dagelijkse werk ontlenen. Ervaring is tevens een belangrijke bron voor 
handelingskennis. Omdat ervaring ontstaat door het functioneren in de prak
tijk zal er, mits ook daadwerkelijk geopereerd wordt in het beleidsveld en er 
contacten gelegd worden met actoren daarin, een grote diversiteit aan hande
lingskennis ontstaan, zowel kennis over het beleidsveld als kennis over het 
resultaat van maatregelen en het mogelijke effect van nieuwe maatregelen. 
Probleem hierbij is dat ervaringskennis heel weinig op een gestructureerde 
manier naar een organisationeel niveau getild wordt. Ervaring is tegelijkertijd 
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Onbepaalde' en moeilijk te controleren kennis. Ervaring kan te pas en te on
pas in de argumentatie voor bepaalde beslissingen gebruikt worden, waarbij 
moeilijk de realiteitswaarde van deze kennis in te schatten is. Het feit dat de 
ruimtelijke planner aan deze ervaringskennis zijn identiteit en autoriteit, als 
professional, ontleent, speelt echter een belangrijke rol in de besluitvorming. 
Ervaring wordt waarschijnlijk daarom ook in een, vergeleken met de andere 
kennisbronnen, grote mate gebruikt ter ondersteuning van stellingnames en 
argumenten in de geobserveerde discussies. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de elementen documenten, extern over
leg, politiek en signalen het karakter hebben van 'input in de besluitvorming'. 
Ervaring kan gezien worden als het integrerende en procesmatige element. In 
ervaring komen de andere kennisbronnen samen en worden die vermengd 
met hetgeen het opereren in het beleidsveld actueel oplevert en in het ver
leden heeft opgeleverd. De processen die plaatsvinden in deze 'kennismolen', 
een variant op de in het kennismodel gebruikte term kennishuishouding, zijn 
moeilijk beschrijfbaar. Het geven van zo'n gedetailleerde beschrijving is echter 
ook niet het doel van deze studie. In dit boek wordt slechts een algemene in
druk gegeven van hoe ruimtelijke planners omgaan met kennis in hun dage
lijkse functioneren in de praktijk. In het kennismodel wordt ervan uitgegaan 
dat binnen een kennishuishouding gebruik wordt gemaakt van kennis, leidend 
tot de formulering van ruimtelijk relevante maatregelen die vervolgens hun 
weg vinden in het directe ruimtelijk handelen. Het resultaat van de maatre
gelen, en dus van het handelen, nu, komen in de praktijk van de ruimtelijke 
planning en ordening op de volgende twee manieren terug in de kennishuis
houding en spelen ab zodanig weer een rol in die 'kennismolen'. 
Ten eerste is er sprake van de hiervoor al genoemde directe ervaring in het 
beleidsveld. Een ruimtelijke planner functioneert in de praktijk, ziet al dan 
niet het resultaat van hetgeen hij als beleid en beleidsmaatregelen geformu
leerd en uitgevoerd heeft. Deze ervaring is zeer specifiek voor de probleem
situaties waarmee een ruimtelijke planner in een bepaalde ruimtelijke context 
(een gemeente, een regio, een provincie, of ook: een bepaald beleidsveld daar
binnen) worstelt. Deze directe ervaring is gedeeltelijk gerelateerd aan het 
hiervoor genoemde extem overleg en de al dan niet toevallig verkregen signa
len uit het specifieke beleidsveld. 

Ten tweede is er sprake van een meer indirecte wijze, waarop ervaringen met 
ruimtelijke maatregelen en ruimtelijk handelen in het algemeen invloed heb
ben op de kennis die in een kennishuishouding gebruikt wordt. Het gaat dan 
om de rol die de opleiding, vaktijdschriften, vakmatige contacten, congressen 
en dergelijke, dus de professie in zijn algemeenheid kunnen spelen. Ook via 
die bronnen, c.q. media, is er sprake van het overbrengen van ervaring, opge
daan in andere beleidscontexten, danwei gecumuleerd in algemene (theoreti
sche) noties. 
Het probleem in de hedendaagse praktijk van de ruimtelijke planning en or
dening nu, lijkt te zijn dat door verschillende, in de in de volgende paragraaf 
te noemen, redenen er met name aandacht is voor de eerstgenoemde terug
koppeling, de directe ervaring. Daarbij blijkt het dan ook nog zo te zijn dat 
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deze terugkoppeling weinig systematisch, weinig bewust en impliciet plaats
vindt (zie hoofdstuk 5). Het feit dat er tegelijkertijd weinig sprake is van de 
bovenbedoelde professionele terugkoppeling, waardoor hetgeen in een speci
fieke probleemsituatie aangevangen wordt niet in een breder kader geplaatst 
kan worden, maakt het probleem alleen maar groter en gecompliceerder. 

73.3 beïnvloedende factoren en de besluitvormingssituaties 

In het in hoofdstuk 3 beschreven kennismodel wordt uitgegaan van een aantal 
beïnvloedende factoren, die zowel individueel als organisationeel, danwei ge
mengd van karakter kunnen zijn. De invloed van de hier bedoelde factoren is 
geformuleerd in een zevental stellingen, die in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt 
worden met gebruikmaking van het empirische materiaal. Hieronder zullen de 
belangrijkste conclusies uit dat hoofdstuk kort behandeld worden en vindt er 
een reflectie plaats op de positie van de beïnvloedende factoren in het ken
nismodel. 
Als eerste beïnvloedende factor is de politiek aangemerkt. De stelling dat als 
beleid sterk politiek bepaald is, er in geringe mate sprake is van gebruik van 
andere kennissoorten, c.q. kennisbronnen, lijkt in de praktijk tot op zekere 
hoogte op te gaan. Het politieke kader en de resultaten van politieke besluit
vorming worden door ruimtelijke planners, als dat noodzakelijk is, als een be
langrijke input bij het nemen van beslissingen gezien. Deze politieke inkade
ring zorgt er echter niet voor dat ruimtelijke planners geen invloed uit willen 
oefenen - zij doen dat wel degelijk - op de meningsvorming van politici. De 
politieke besluitvorming en de ambtelijke besluitvorming lijken in de praktijk 
steeds meer in een wisselwerking tot stand te komen. De stelling dat een in
tensief contactennetwerk, de tweede factor, de kans op een divers kennisge-
bruik vergroot kan met dit onderzoek niet direct aangetoond worden. Wel is 
het zo dat in de praktijk de ruimtelijke planners met name binnen hun eigen 
organisatie een groot scala aan contacten onderhouden. Ook heeft een aantal 
ruimtelijke planners buiten de organisatie een divers netwerk van contacten. 
Kenmerk van zowel de inteme als de externe contacten is dat ze weinig ge
structureerd zijn en weinig systematisch onderhouden en aangesproken wor
den. Het feit dat ruimtelijke planners echter redelijk bewust, zij het ad-hoc, 
intern en extern contacten leggen weerspiegelt een behoefte aan het gebruik 
van gevarieerde kennis uit verschillende invalshoeken en 'werelden'. 
Als derde factor is de beschikbare tijd aangemerkt. De indruk bestaat dat de 
stelling dat de beschikbare tijd invloed heeft op het al dan niet gebruiken van 
bepaalde kennis en de manier waarop dat gebeurt, in de praktijk van de 
ruimtelijke planning opgaat. Deze indruk is met name ontstaan vanuit de in
terviews die bij de geobserveerde ruimtelijke planners afgenomen zijn. Uit de 
observaties zelf is het moeilijker af te leiden. Verschillende ruimtelijke plan
ners zeggen volmondig dat de kwaliteit van het afgeleverde werk lijdt onder 
het gebrek aan tijd, in die zin dat ze de voor een goede beslissing noodzake
lijke kennis vaak niet in de afweging mee kunnen nemen. Een belangrijke 
conclusie die in zijn algemeenheid met betrekking tot de hedendaagse (ge-
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meentelijke) ruimtelijke planning getrokken kan worden, is het feit dat gebrek 
aan tijd er steeds meer voor gaat zorgen dat 'de waan van de dag' gaat over
heersen boven het ontwikkelen van visie en goed uitgewerkte strategische 
plannen. Hiërarchische verhoudingen, de vierde factor, beïnvloeden het ge
bruik van kennis niet in die zin dat hiërarchie ervoor zorgt dat bepaalde 
kennis wel, en andere niet gebruikt wordt. De mening van een meerdere 
wordt wel, naast andere soorten input, als input in de besluitvorming meege
nomen, analoog aan hetgeen hiervoor over de politiek gesteld is. De geobser
veerde ruimtelijke planners voelen zich echter niet beknot in hun vrijheid om 
er een andere mening dan hun meerdere(n) op na te houden. Toch blijkt uit 
vergaderingen, waarin besluiten worden genomen door ruimtelijke planners 
uit verschillende lagen van de hiërarchie, dat planners die hoger in de hië
rarchie werken, inhoudelijk een grotere stempel op het eindproduct (kunnen 
danwei mogen) drukken. 
Uit de observaties en de interviews is de indruk ontstaan dat de discipline, 
de vijfde factor, invloed heeft op het gebruik van kennis. Kennisgebruik is 
voor een deel disciplinegericht. De gevolgde opleiding en het organisatie
model van de gemeente zorgen ervoor dat ruimtelijke planners redeneren 
vanuit een bepaalde discipline. Ze zien het als taak de eigen discipline, c.q. 
de daaraan gerelateerde afdeling, te vertegenwoordigen in het besluitvor
mingsproces. Toch lijkt het erop dat ruimtelijke planners steeds meer over de 
grenzen van de eigen discipline heen gaan kijken en zich samen, dat wil zeg
gen met elkaar meedenkend, in willen zetten voor een goed eindproduct. Dat 
leidt tot een meer integrerende en daarom meer doelgerichte ruimtelijke plan
ning. Ook de rol die een ruimtelijke planner zich bewust of onbewust aan
meet, in hoofdstuk 6 als zesde factor behandeld, lijkt invloed te hebben op 
het gebruik van kennis. In de praktijk lijken zogenaamde technische planners 
relatief weinig voor te komen. Deze ruimtelijke planners zien zichzelf als 
neutrale adviseurs, werkend op een zoveel mogelijk rationele en wetenschap
pelijke wijze. Dat wil zeggen dat zij met name objectieve informatie en weinig 
zachte kennis zullen gebruiken. Verhoudingsgewijs veel planners uit de he
dendaagse praktijk kunnen echter aangemerkt worden als politieke, of hybride 
(gemengd technisch-politieke) planners. Een politieke planner gebruikt naast 
harde kennis ook zachte kennis en betrekt expliciet de directe (beleidsomge
ving in de afweging en is dus duidelijker gericht op het verkrijgen en ge
bruiken van handelingskennis. De laatste factor, de inrichting en de cultuur 
van de organisatie, hangt samen met de door een ruimtelijke planner vervul
de rol. Met name de cultuur van een organisatie zorgt ervoor of een ruimtelij
ke planner een open, naar buiten toe gerichte houding aan zal nemen, danwei 
op een gesloten manier zal functioneren. Deze cultuur, en dus de attitude die 
ermee samenhangt, beïnvloedt op de boven omschreven manier welke kennis 
met name gebruikt zal worden. De inrichting van een organisatie heeft een 
grote invloed op de in een organisatie heersende cultuur. Een open organisa
tiemodel, zowel inteme als externe wisselwerking en uitwisseling bevorde
rend, vergroot de kans op de aanwezigheid van politieke planners. 
Uit de boven omschreven factoren en hun invloed op het kennisgebruik bij 
ruimtelijke planning kan geconcludeerd worden dat de meeste factoren binnen 
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de (organisationele of individuele) kennishuishouding zelf geplaatst dienen te 
worden. Met uitzondering van de politiek en het externe contactennetwerk is 
dat zeer zeker het geval. Maar ook bij deze twee factoren moet het aangrij
pingspunt voor aanbevelingen aangaande eventuele maatregelen betreffende 
effectiever of efficiënter kennisgebruik bij de ruimtelijke planner zelf of de 
organisatie waarin hij werkzaam is, gevonden worden (zie hoofdstuk 8). 

7.3.4 reflectie op de studie van Healey en Underwood 

In het eerste hoofdstuk is melding gemaakt van de studie van Healey en 
Underwood, gepubliceerd in 1978. Deze studie is een belangrijke inspiratie
bron geweest voor dit onderzoek en heeft als zodanig invloed gehad op de 
inhoud van de projectvoorstellen, zoals die halfweg de jaren tachtig voor deze 
studie geschreven zijn (zie o.a. Needham, 1985). In deze paragraaf wordt be
keken welke overeenkomsten en verschillen er tussen het Engelse onderzoek 
en de onderhavige studie geformuleerd kunnen worden. Ondanks het feit dat 
de twee studies in verschillende landen uitgevoerd zijn, kunnen we toch pro
beren een aantal voorzichtige conclusies te trekken over de eventuele veran
deringen die tussentijds in de praktijk van de ruimtelijke planning en orde
ning hebben plaatsgevonden. Het gaat dan over ontwikkelingen in een tijds
spanne van 15 à 20 jaar, tussen het begin van de jaren zeventig en het einde 
van de jaren tachtig (uitgegaan is daarbij van de perioden waarin het 
empirisch materiaal voor beide studies is verzameld). 
De tweedeling die door Healey en Underwood is gemaakt, is ook in deze stu
die te maken. Allereerst gaat het immers ook om de vraag naar de inhoud en 
de origine van kennis en de doelen waarvoor kennis door ruimtelijke planners 
gebruikt wordt. Ten tweede wordt deze vraag ook hier in een organisa tionele 
context geplaatst. De kennisbronnen die Healey en Underwood gebruiken, ko
men terug in dit onderzoek: standaardprocedures, literatuurbronnen, adviesno
ta's, ervaring, de sfeer, c.q. de cultuur van een organisatie. De politiek en de 
ambtenarij, de meerderen, bepalen ook in de Nederlandse situatie in die zin 
de besluitvorming dat politieke standpunten en standpunten van meerderen, 
als 'neutrale inpuf in de totstandkoming van ruimtelijke plannen meegeno
men worden. De indruk bestaat echter dat ze, anders dan in het onderzoek 
van Healey en Underwood, geenszins allesbepalend zijn. Tegelijkertijd mag uit 
dit onderzoek ook geconcludeerd worden dat de 'action space' van de Neder
landse ruimtelijke planners minder beperkt is, dan in het geval van de Engel
se ruimtelijke planners begin jaren zeventig. In de Nederlandse praktijk van 
de ruimtelijke planning en ordening lijkt op dit moment sprake van een iets 
minder zware interne oriëntatie, vergeleken met de Engelse situatie. Toch kan 
ook niet geconcludeerd worden dat een externe oriëntatie in woord en daad 
overal in de Nederlandse gemeentelijke praktijk beleden wordt. Er wordt door 
ruimtelijke planners in het algemeen wel hard gewerkt aan deze naar buiten, 
op de omgeving gerichte oriëntatie. In een aantal gevallen lijkt dit geleid te 
hebben tot een meer zelfstandige - zelfstandig ten opzichte van de politiek en 
de meerderen - positie en een besef dat het ruimtelijk beleid in een wissel-
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werking tussen ambtenaren onderling, tussen bestuur en ambtenarij en hissen 
bestuur, ambtenarij en omgeving dient te ontstaan. 
Ook uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ervaringskennis een 
zeer belangrijke rol speelt bij het nemen van ruimtelijk relevante beslissingen 
en daarnaast dat de opleiding op een directe manier van weinig betekenis is. 
Het feit dat ook nu nog ervaringskennis zo'n grote rol speelt lijkt niet opzien
barend, gezien het feit dat ervaring, ongeacht de tijd of de context, in ieders 
dagelijks functioneren - dus niet alleen in de ruimtelijke planning - een vaste 
waarde is. Dat tegelijkertijd ook het opleidingsaspect op de achtergrond ac
teert geeft aan dat hier sprake is van een structureel gegeven. Toch moet dit 
gegeven genuanceerd worden. De opmerkingen die in hoofdstuk 6 gemaakt 
zijn over de sterke disciplinegerichtheid in het kennisgebruik, laten zien dat 
de opleiding op een indirecte manier wel degelijk een rol speelt. De ontken
ning van deze rol door de geïnterviewde ruimtelijke planners wijzen op een 
onbewuste invloed. In hoeverre de opleiding zelf hieraan debet is, kan hier 
niet geconcludeerd worden. 
De meerwaarde van deze studie ten opzichte van het Engelse onderzoek 
moet, behalve in de beschrijving van de Nederlandse situatie en de mogelijk
heid van vergelijking, echter tegelijkertijd gezocht worden in het feit dat er in 
dit onderzoek een onderscheid is gemaakt in vier besluitvormingssituaties en 
dat, rekening houdend met dit onderscheid, er nuanceringen aangebracht kun
nen worden in de conclusies. 

7.3.5 de besluitvormingssituaties en kennis 

Met name in hoofdstuk 5 is al een aantal opmerkingen gemaakt over de re
latie tussen kennisgebruik, kennisbronnen, eigenschappen van kennis en de 
besluitvormingssituaties. De volgende conclusies zijn getrokken: (1) bij de stra
tegische besluitvorming is er met name sprake van het gebruik van zachte, in
dividuele kennis in de vorm van 'overleg', 'politiek', 'ervaring' en 'signalen'; 
(2) bij de strategisch-operationele besluitvorming komen alle vormen en bron
nen voor; (3) bij de besluitvorming gericht op het routinematig handelen is er 
sprake van relatief harde, individuele en organisationele kennis met name ge
voed vanuit de bronnen 'documenten' en 'ervaring'; (4) bij de besluitvorming 
gericht op het beleidsmatig handelen overheerst de zachte, individuele kennis 
vanuit de bronnen 'overleg*, 'politiek', 'ervaring' en 'signalen'. 
Daarnaast werden conclusies getrokken met betrekking tot de wijze waarop 
kennis in de verschillende situaties gebruikt wordt. Op het strategische niveau 
van de strategische en strategisch-operationele besluitvorming is eerder sprake 
van tactisch, c.q. selectief, onbewust en toevallig, c.q. onsystematisch, gebruik 
van kennis. Op het operationele niveau van de besluitvorming gericht op het 
routinematig en beleidsmatig ruimtelijk handelen is eerder sprake van syste
matisch en bewust gebruik. Tegelijkertijd moet de bijzondere positie van het 
beleidsmatig ruimtelijk handelen niet uit het oog verloren worden. Met be
trekking tot het kennisvraagstuk treden hier op een bepaald moment voor een 
deel dezelfde processen in werking zoals die voor het strategische niveau be-
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schreven zijn. 
De besluitvormingssituaties hebben een zeer wezenlijke invloed op het ge
bruik van kennis in de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening. Op 
het strategische niveau is er sprake van 'nieuw beleid'. Ruimtelijke planners 
worden voor de opgave gesteld antwoorden te formuleren op ruimtelijk rele
vante problemen waarmee ze in de meeste gevallen niet eerder geconfron
teerd zijn. Ze worden uitgedaagd oplossingen te genereren voor vaak com
plexe problemen, die in het gunstigste geval overeenkomsten vertonen met 
eerdere probleemsituaties. De consequenties van deze oplossingen zijn op het 
moment dat de - voorlopige - antwoorden geformuleerd worden van een on
zeker karakter. Dat komt overeen met de problemen die in hoofdstuk 2 ge
schetst zijn voor de fase van de beleidsvorming: het is op dat moment moei
lijk in te schatten hoe het beleidsveld zal reageren op de geformuleerde op
lossingen, c.q. maatregelen. In de praktijk leidt dat tot het steunen op vooral 
zachte kennis, opgeslagen in de bij een individu aanwezige kennisvoorraad. 
Ervaring speelt daarbij natuurlijk een heel belangrijke rol, en daarnaast een set 
van politieke randvoorwaarden, die met betrekking tot het probleem aangege
ven zijn - vraag is echter of dat door de politieke actoren ook daadwerkelijk 
gebeurt -, en hetgeen links en rechts, op een vaak onsystematische en onbe
wuste manier, opgepikt is door de betreffende ruimtelijke planners (de ken
nisbronnen 'overleg' en 'signalen'). Dit vraagt op het strategische niveau om 
creatieve en gevarieerd ervaren ruimtelijke planners, die kunnen putten uit 
een gedifferentieerde kennisvoorraad. Een probleem daarbij is tegelijkertijd dat 
de hier aangegeven zachte kennis slechts op een individueel niveau operatio
neel is. Dit probleem speelt op twee schaalniveaus. Ten eerste redeneren de 
ruimtelijke planners niet vanuit een voor het strategisch niveau gemeenschap
pelijke kennisvoorraad. Men is nauwelijks op de hoogte van de ervaringsken
nis van andere ruimtelijke planners, die zich op hetzelfde strategische niveau 
met de beleidsvorming bezighouden. Slechts op een onsystematische en daar
mee toevallige wijze worden individuele kennisvoorraden naar een organisa-
tioneel niveau getild. Ten tweede is er geen systematische terugkoppeling van 
de ervaringskennis van ruimtelijke planners die zich op een operationeel ni
veau bewegen, naar de kennisvoorraden van de personen die zich met strate
gisch beleid bezighouden. Dit tweede aspect lijkt op een organisationeel pro
bleem. Deze problemen spelen zowel bij de strategische als bij de strategisch-
operationele besluitvorming, waarbij aangetekend moet worden dat voor de 
strategisch-operationele situatie er eerder sprake is van een terugkoppeling 
tussen het strategische en operationele niveau. Maar ook dat is geen vast ge
geven. Daarnaast is het zo dat bij de strategisch-operationele besluitvorming 
er ook harde kennis gebruikt wordt, zodat hier de kans op het gebruik van 
gemeenschappelijke, c.q. organisationele kennis groter is. 

Bij de twee besluitvormingssituaties gericht op het ruimtelijk handelen ligt het 
anders. De strategische en strategisch-operationele beslissingen vormen voor 
beide situaties het kader. Uitkomsten van deze soort beslissingen zijn vaak 
toevertrouwd aan het papier en kunnen in die zin een gemeenschappelijke ba
sis vormen voor de besluitvormingssituaties gericht op het ruimtelijk hande
len. Vandaar dat in deze situaties ook eerder sprake is van het gebruik van 
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harde - of althans door personen als zodanig aangemerkte - kennis, met name 
in de gevallen van routinematige besluitvorming. In gevallen van routinematig 
reageren nemen ruimtelijke planners in wezen voorgekookte beslissingen. Het
geen uit 'documenten' en 'ervaringen' opgemaakt kan worden, wordt gepro
jecteerd op de voorliggende soortgelijke situatie. Het strategische kader staat 
toe dat er op deze routinematige manier beslissingen genomen worden. Dat 
kader staat garant voor de juistheid van de beslissingen en rechtvaardigt het 
routinematige ingrijpen. Het probleem in deze gevallen is van een andere 
aard dan de hiervoor geschetste problemen op het strategische niveau. Hoe
wel het gebruik van kennis systematisch plaatsvindt, zorgt het onbewuste, ge-
dachtenloze karakter van het gebruik ervoor dat routinematige beslissingen 
ook genomen worden op momenten dat dat niet het meest logische is: de 
routinematige beslissing sluit dan niet meer aan op hetgeen in het beleidsveld 
gebeurt of gebeurd is, in reactie op verschillende maatregelen. Het onbewuste 
en willekeurige gebruik van normen is daar een voorbeeld van. Er is sprake 
van een verkeerde, of in ieder geval eenzijdige 'kijk' in het planningproces. Er 
wordt alleen uitgegaan van het strategische kader (een kijk naar boven, c.q. 
naar binnen), terwijl een uitgelezen mogelijkheid bestaat om het strategische 
kader te toetsen aan hetgeen zich in het beleidsveld afspeelt (een kijk naar 
beneden, c.q. naar buiten). Bij de beleidsmatige besluitvorming wordt er uit 
noodzaak afgeweken van de routine omdat deze geen afdoende oplossing 
geeft. E>e kennisvoorraad, en met name het deel opgebouwd uit zachte kennis, 
met haar basis in de verschillende hiervoor aangeduide kennisbronnen, wordt 
aangesproken om te komen tot een afdoende oplossing voor de ruimtelijke 
probleemsituatie. Op dat moment spelen dezelfde processen een rol zoals ze 
eerder voor met name de strategische besluitvorming beschreven zijn. Ook 
hier is dus sprake van een overheersing van de vooral zachte, individuele er
varingskennis. Voordeel is wel dat op dit niveau er een directere koppeling 
plaats kan vinden en ook vaak al heeft plaatsgevonden met het operationele 
niveau: de situatie is immers voortgekomen uit een min of meer operationeel 
probleem, waarvoor het strategisch en strategisch-operationele kader geen 
oplossing meer bood. 

De besluitvormingssituaties gericht op het ruimtelijk handelen bieden een uit
gelezen mogelijkheid om hetgeen op een strategisch niveau besloten is, te 
toetsen aan het beleidsveld. Ze vormen dus hèt moment waarop vruchtbare 
en relatief zekere handelingskennis verkregen kan worden. De vraag kan ge
steld worden of dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Bij het rou
tinematig reageren gebeurt dat nauwelijks, en als het wel gebeurt is er sprake 
van een onbewust proces. Er wordt uiteindelijk niets mee gedaan. Het be
leidsmatig reageren zorgt voor een bewuster genereren en gebruiken van han
delingskennis, omdat dat ter oplossing van het probleem noodzakelijk is. Hier 
is echter weer sprake van een onsystematisch proces, zowel met betrekking 
tot het genereren als het gebruiken van handelingskennis. Een potentieel 
vruchtbaar moment wordt op deze wijze te weinig gebruikt om in te spelen 
op een noodzakelijke en voor de strategische beleidsvorming zeer relevante 
handelingsgerichtheid. 
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HOOFDSTUK 8 

KENNISMANAGEMENT 
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HOOFDSTUK 8: KENNISMANAGEMENT 

kader 8.1 

Kennis moet enerzijds worden verworven en anderzijds worden geëxploiteerd Dat gaat 
niet vanzelf. Kennisverwerving (zowel generatie als overdracht van kennis) is een moei
zaam en tijdrovend proces van leren en ervaren. Daarnaast is het met eenvoudig om be
staande impliciete kennis te verwijderen of te wijzigen. Ingeburgerde gewoontes zijn 
immers moeilijk te doorbreken Exploitatie van kennis is pas ten volle mogelijk als de aan
wezige kennis ter beschikking staat van de organisatie als geheel. Het belang dat alom aan 
kennis wordt toegeschreven staat vaak ш schnl contrast met het omgaan met kennis m de 
praktijk. Veel van de reeds aanwezige kennis wordt niet gebruikt Leren, vastleggen en het 
uitwisselen van ervanngen geschiedt veelal op 'ad hoc* basis. Door decentralisatie en ver
loop van personeel verdwijnt bovendien veel kennis. Wat ontbreekt is kennismanagement. 

Uit een folder van het Knowledge Management Network 

8.1 inleiding 

Na de voorgaande reflectie op de onderzoeksresultaten wil dit hoofdstuk een 
stap verder zetten en aandacht schenken aan de ontwerp-vraagstellingen zoals 
ze in hoofdstuk 1 geformuleerd zijn: wat zijn de consequenties voor de plan
ner als individu en de organisaties die zich met ruimtelijke planning 
bezighouden en welke aanknopingspunten bieden de antwoorden uit de delen 
A en В voor de praktijk? (Cl); wat zijn de consequenties voor de opleiding 
tot ruimtelijke planner? (C2). 
In dit hoofdstuk worden vraagstelling Cl en vraagstelling C2 in combinatie 
behandeld. Vraagstelling C3 krijgt slechts zijdelings aandacht, omdat een ge
degen behandeling ervan om een omvangrijke studie op zich zou vragen, ze
ker gezien de ruime definitie van het begrip ruimtelijke planner (zie hoofd
stuk 1). Er wordt daarom slechts een aantal korte opmerkingen aan het op
leidingsaspect gewijd, ter aanvulling op hetgeen over dit aspect in het vorige 
hoofdstuk gezegd is. De conclusies die in het vorige hoofdstuk getrokken zijn, 
zijn van kwalitatieve aard. Ondanks de onmogelijkheid van een direct 
meetbare invloed van eventuele maatregelen, die hun basis vinden in de eer
der getrokken conclusies, zullen deze toch geformuleerd worden. In deze stu
die wordt het geheel van deze maatregelen aangeduid met het begrip kennis
management: "Kennismanagement is het besturen en beheren van kennis. Goe
de inzet van de beschikbare kennis, anticiperen op toekomstige behoeften aan 
kennis, het ontwikkelen en consolideren van kennis binnen het eigen bedrijf, 
het identificeren van relevante kennisbronnen (zowel intem als extern) en 
realiseren van goede kennisinterfaces tussen afdelingen spelen bij kennis
management dan ook een belangrijke rol Het leidt tot: - kostenverlaging, -

kwaliteitsverhoging, - grotere flexibiliteit." (uit een folder van het Knowledge 
Management Network). 
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst kennismanagement begrips
matig uitgewerkt. Daarna worden drie aanknopingspunten voor kennisma
nagement behandeld. Deze drie aanknopingspunten hebben een tweetal over
eenkomsten, die geprojecteerd kunnen worden op de praktijk van de ruimte
lijke planning en ordening, tegelijkertijd rekening houdend met hetgeen in 
hoofdstuk 7 geconcludeerd is. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk vindt 
deze terugkoppeling plaats, waardoor het begrip kennismanagement een in
vulling krijgt die relevant is voor de Nederlandse praktijk van de ruimtelijke 
planning en ordening. 

8.2 kennismanagement: begripsbepaling 

Uit het empirische onderzoek kan al een aantal aanknopingspunten voor 
mogelijke oplossingen worden gevonden. Blijkbaar is het belangrijk, uitgaande 
van een optimaal gebruik van aanwezige en te genereren kennis, de volgende 
vragen te stellen bij de besluitvorming over een ruimtelijk relevant probleem: 
- in wat voor een besluitvormingssituatie bevindt het probleem zich? 
- welke kennisbronnen worden gebruikt of kunnen gebruikt worden en zijn 

deze hard, zacht, individueel bepaald of organisationeel bepaald? 
- welke factoren hebben invloed en welke zijn in deze specifieke situatie beïn

vloedbaar? 
Deze vragen duiden op een behoefte aan een meer bewust, meer expliciet en 
meer systematisch omgaan met kennis. In een eerdere fase van deze studie 
werd deze behoefte al eens geformuleerd: "Er zou, binnen overheden en in
stanties die zich met ruimtelijke beleidsvorming bezighouden, sprake moeten 
zijn van kennismanagement, waarbij met nadruk aandacht wordt besteed aan 
de moeilijk verwoordbare input als ervaring en creativiteit, omdat zij juist 
zo'n grote invloed hebben op de uitkomsten van ruimtelijk beleid." (Arts, 
1990, blz. 22). Kennismanagement zorgt voor een gestructureerd omgaan met 
kennis bij een individu en in een organisatie: "Most of an organization's in
tellectual property will be in a semi-codified or uncodified state; it is held in 
the heads and hands of the members, so mismanagement in this area leads to 
highly ineffective business." (Garratt, 1987, blz. 103). In de literatuur is nog 
weinig geschreven over kennismanagement. Toch levert een aantal auteurs in
gangen om te komen tot een uitwerking van het begrip en de invulling van 
mogelijke activiteiten die onder kennismanagement zouden kunnen vallen. In 
bijlage 3 wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. 

Verschillende van de in bijlage 3 behandelde auteurs leggen de nadruk op het 
belang van informatie in de beleidsvorming. Slechts enkelen breiden daarbij 
het begrip informatie uit tot het bredere begrip kennis, zoals dat ook in deze 
studie bedoeld is. Het belang van informatie komt naar voren in de nadruk 
die gelegd wordt op aspecten als beschikbaarheid, kwaliteit, doorzichtigheid, 
toegankelijkheid en het voorkomen van overlast. Ook de aandacht voor het 
efficiënt gebruik van al aanwezige informatie kan hiertoe gerekend worden. 
Deze materie wordt door een geïnterviewde ruimtelijke planner als volgt sa-
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mengevat: Kennisgebrek is niet het probleem, maar op tijd kennis verzamelen en het 
op de juiste manier op de juiste plek leggen. Tegelijkertijd wordt er aandacht 
besteed aan de introverte oriëntatie van professionals, waardoor er geen spra
ke is van kritische distantie en verandering. Gepleit wordt voor een, in de 
huidige praktijk niet aanwezig, evenwicht tussen endogene en exogene infor
matie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan interpretatieverschillen tussen 
degene die informatie nodig heeft en degene die informatie aan moet leveren. 
Een voor de ruimtelijke planning en ordening zeer vruchtbare ingang is die, 
die de complexiteit van het planningproces als uitgangspunt neemt, en als op
lossing aandraagt de interpretatieverschillen tussen de vele betrokken actoren 
te overbruggen. Er bestaan dus nogal wat problemen, die voor een groot deel 
ook terug te vinden zijn in deze studie. Een aantal auteurs stelt als oplossing 
voor over te gaan tot kennismanagement. In dit onderzoek wordt eveneens 
deze weg bewandeld. Hiema zal het begrip kennismanagement gedefinieerd 
worden, o.a. gebruik makend van het gedachtengoed van de in bijlage 3 be
handelde auteurs. Natuurlijk heeft ook het empirische onderzoek de definitie 
gekleurd. In de volgende paragraaf vindt een verdere uitwerking plaats, waar
na het begrip toegepast wordt op de praktijk van de ruimtelijke planning en 
ordening, zoals die in de drie bestudeerde gemeenten aangetroffen is. 

Kennismanagement kan gedefinieerd worden als de productieve en flexibele 
beheersing van kennis in een individu en in een organisatie. De beheersing 
moet productief zijn omdat we steeds uit moeten gaan van een 'growth of 
knowledge', zowel in een individu als in een organisatie: "A process which 
increasingly threatens the maintenance and growth of knowledge is know
ledge erosion. Just as wind and water erosion can be devastating to rock and 
earth, knowledge erosion can be responsible for serious problems within an 
organisation. We can speak of knowledge erosion when there is, through cer
tain circumstances, no growth of knowledge, or, what is far more problematic, 
when an organisation loses knowledge, for instance when a working-person 
retires or resigns and his knowledge and experience are not passed on to his 
successor." (Lucardie en Arts, 1990, biz. 3, zie ook Van Dalen, 1989, biz. 246). 
Schön (1983b, biz. 119) heeft het over 'knowledge entrop/: "In order to avoid 
such knowledge entropy or loss of organizational memory, members must 
continually work at the recruitment and instruction of new members, the pre
servation of organizational maps and memories, and the detection and correc
tion of errors." De beheersing moet flexibel zijn omdat kennis nooit vaststaat 
en steeds ter discussie gesteld moet worden: 'An organisation is a dynamic 
phenomenon. Organisations and the divergent goals which are strived for, 
change continuously, both in a formal way by reorganisation and redefining 
functions and informally, when relations between workers or units change, 
due to specific reasons. A pro active way of knowledge management stresses 
this dynamic relationship between knowledge and organisation." (Lucardie en 
Arts, 1990, biz. 7, zie ook Greveling en Kokke, 1989). Deze flexibiliteit volgt 
daarnaast uit het in hoofdstuk 2 behandelde noodzakelijk dynamische per
spectief, en met name het noodzakelijk onzekere karakter van het omgevings-
gericht geformuleerde begrip handelingskennis. 
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Voorwaarden binnen deze productiviteit en flexibiliteit zijn de hierboven 
genoemde aspecten van beschikbaarheid, kwaliteit, doorzichtigheid, toeganke
lijkheid en het voorkomen van overlast. Impliciet wordt er in de beide be
grippen rekening gehouden met oriëntatie- en interpretatieverschillen. 

83 drie aanknopingspunten voor kennismanagement 

83.1 inleiding 

Alvorens de koppeling te leggen tussen het begrip kennismanagement en de 
praktijk van de ruimtelijke planning en ordening, wordt een drietal aankno
pingspunten voor kennismanagement uitgewerkt. Het eerste kan gevonden 
worden in ontwikkelingen op het gebied van informatie- en expertsystemen. 
Het tweede aanknopingspunt vindt haar oorsprong binnen het 'human resour
ces managemenf. Het derde wordt gezocht op het organisatiekundige vlak. 
Deze drie aanknopingspunten kunnen onderling gerelateerd worden, waardoor 
twee gemeenschappelijke kenmerken naar voren springen. Deze twee kenmer
ken vormen de basis voor mogelijke toepassingen van kennismanagement in 
praktijksituaties. 

8.3.2 aanknopingspunt 1 

kader 8.2 

Ik wil eens van de gangbare 
gebied horen, want ik heb 
ambtenarenclub dat kunnen. 

Een geïnterviewde mimtelijke 

redeneertrant af 
niet de illusie 

en 
dat 

eens 
wij 

planner (dit onderzoek). 

verschillende opvattingen over 
als gemeentelijke organisatie, 

het 
als 

"Knowledge Management benadrukt het gebruik van techniek als stimulans 
voor creativiteit. De grote uitdaging van een weloverwogen toepassing van 
nieuwe technieken is dat creativiteit en vernieuwing op grotere schaal vorm 
kunnen krijgen dan voorheen. Dat is niet zozeer idealisme, maar een essen
tiële voorwaarde om te overleven." (Fennema, 1990, blz. 15). Het eerste aan
knopingspunt voor kennismanagement kan gevonden worden in ontwikkelin
gen met betrekking tot beslissingsondersteunende en kennisgebaseerde infor
matiesystemen. Natuurlijk kunnen informatiesystemen in het algemeen bijdra
gen aan kennismanagement. Binnen beslissingsondersteunende systemen gaat 
het met name om analyses met behulp van grotendeels kwantitatieve gege
vens die de te nemen beslissing niet vervangen maar, tot op zekere hoogte, 
ondersteunen. De informatie die binnen conventionele informatiesystemen, en 

167 



beslissingsondersteunende systemen in het bijzonder, een rol speelt komt 
overeen met wat in het begin van deze studie de enge definitie van kennis 
genoemd is Op deze systemen zal hier niet verder ingegaan worden, omdat 
de nadruk ligt op een ruim begnp van kennis De noodzaak van kennisma
nagement, evenals de invulling ervan, is immers gekoppeld aan dit ruime 
kennisbegnp Kennisgebaseerde systemen gaan verder dan 'normale' infor
matiesystemen en proberen het redeneren van een expert na te bootsen, gaan 
daarmee impliciet uit van een ruim kennisbegnp en kunnen een expert ver
vangen In die hoedanigheid worden ze ook wel expertsystemen genoemd 
Maar ook hier tot op zekere hoogte Tot nu toe blijken kennisgebaseerde 
systemen alleen functioneel op een operationeel niveau, waarbij routine 
overheerst De volgende randvoorwaarden voor de ontwikkeling van kennis
gebaseerde systemen zijn daar debet aan (zie Han en Kim, 1989, blz 300) 
- er moeten experts bestaan die de door hen gebruikte methoden om proble

men op te lossen kunnen uitspreken, 
- deze experts moeten het eens zijn over die methoden en hun oplossingen, 
- de betreffende taak moet begrepen worden, 
- een expert moet voor de oplossing van het probleem slechts een paar minu

ten tot een klein aantal uren nodig hebben, 
- het probleem moet duidelijk gespecificeerd en afgebakend zijn; 
- bij het probleem moet objectieve oordeelsvorming een belangrijke rol spelen 
Zoals we gezien hebben voldoet de praktijk van de ruimtelijke planning nau
welijks aan deze voorwaarden Ze biedt dus weinig ruimte voor expertsys
temen Zelfs op een zeer operationeel, uitvoenngsgencht niveau kunnen ex
pertsystemen niet bij voorbaat voor 'verlichting' zorgen 

Voordelen aan de ontwikkeling van kennisgebaseerde systemen zijn er echter 
wel degelijk (Leary en Rodnquez-Bachiller, 1988, blz 27) 
- kennis van experts wordt vastgelegd en blijft in een organisatie aanwezig 

als de experts vertrekken, 
- de systemen kunnen gebruikt worden, als "first-line source of advice", door 

minder ervaren planners en burgers, 
- er blijft voor de experts meer ruimte over voor het 'echte werk', 
- er zal sprake zijn van meer consistente beslissingen, 
- oplossingen kunnen gecheckt worden met het expertsysteem (heb ik de juis

te werkwijze en redenatie gevolgd7), 
- "the process of designing a knowledge base for an expert system helps ex

perts structure and rationalise their own knowledge, because many expe
rienced professionals 'forgef the intricate steps from a problem to its 
solution, and develop short-cuts through their own knowledge " Lundberg 
(1989, blz 274) sluit daarbij aan door te stellen dat op deze manier de ex
pert kan komen tot "even more p>owerful ways of thinking " Ook hij conclu
deert dat experts vaak niet weten hoe zij redeneren en tot beslissingen ko
men Dit komt tot uiting in het feit dat experts zich vaak beroepen op ge
voel en intuïtie (zie ook Leonard-Barton en Sviokla, 1988, blz 93, en Van 
Dalen, 1989, blz 254) 

Het laatstgenoemde voordeel zal vooralsnog het meest relevante aanknopings-
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punt zijn voor kennismanagement. De ontwikkeling van kennisgebaseerde sys
temen en de methoden (zie voor een overzicht Olson en Rueter, 1987) die 
daarbij gebruikt worden, kunnen op deze manier kennismanagement onder
steunen. Er zal immers geëxpliciteerd moeten worden hoe ruimtelijke planners 
redeneren en met kennis omgaan. Naast een toenemend bewustzijn leidt dit 
tot het kennisnemen van de redeneertrant van anderen en daarmee tot meer 
begrip voor eikaars standpunten. Tegelijkertijd ontstaat een kritische houding 
met betrekking tot de totstandkoming van die standpunten. Tevens kan er 
sprake zijn van een verhoging van de creativiteit: "In literatuur en kunst zie je 
dat vernieuwing altijd gedragen wordt door de bewustwording, het explicite
ren van de bestaande manier van schilderen of een verhaal vertellen. Zodra 
vastligt wat er is en wat kan, zal de kunstenaar met die gegevens gaan spe
len, en komt hij met een nieuwe manier, waarop de dingen zouden kunnen 
zijn." (Fennema, 1990, blz. 15-16). Het grootste probleem dat hierbij om de 
hoek komt kijken is dat het vaak moeilijk is kennis te expliciteren en dat het 
blootleggen van standpunten en achterliggende waarden tot defensieve reac
ties binnen een organisatie kan leiden: "In met name nogal complexe besluit
vormingsprocessen zijn de 'spelers' die al langere tijd een rol vervullen rol
vast geworden, gaan uit van hun eigen ervaring alsook van bestaande 
machtsverhoudingen. Wordt op een systematische wijze , de gang van za
ken stap voor stap 'bloot gelegd' dan blijkt hoe bepaalde relevante aspecten 
in de besluitvorming worden vergeten of zijn 'weggedrukf, hoe andere aspec
ten een onevenredige betekenis hebben gekregen, hoe in feite de subjectieve 
routine een belangrijkere rol is gaan spelen dan blijkt goed te zijn voor de 
meest effectieve beslissing." (Scheepmaker, 1990, blz. 455, zie bijvoorbeeld ook 
Argyris 1990, Dekker, 1990, en De Jong, 1990). Dit blootleggen kan daarnaast 
leiden tot een grotere controleerbaarheid. Dit heeft overigens zowel na- als 
voordelen, waarop hier niet verder wordt ingegaan (zie Van der Donk, 1990). 

8.3.3 aanknopingspunt 2 

Binnen het 'human resources management', aanknopingspunt 2, wordt kennis 
met name gezien als een productiefactor. Het eerder behandelde begrip 
'knowledge growth' sluit hierbij aan. Er moet gezorgd worden voor kennis
groei bij de individuele medewerkers en bij de organisatie als geheel: "Or
ganisaties hebben een toenemende behoefte aan mensen die in staat zijn niet-
routinematig werk te doen. In een informatie-maatschappij wordt kennis de 
sleutelresource en het vermogen kennis te genereren het sleutelvermogen." 
(Bomers, 1989, blz. 4). Als exponent binnen dit aanknopingspunt kan Van der 
Zee (1989; 1990) gezien worden. Hij besteedt aandacht aan het opleidingsas
pect binnen een organisatie en concludeert dat, wil een organisatie de kwa
lificatie lerend krijgen, er sprake moet zijn van een meeromvattend perspectief 
waarin de volgende benaderingen plaats moeten vinden: open scholing, ont
wikkelend opleiden, leren op het werk en collectieve competentie. 
Bij open scholing gaat het om het scheppen van een flexibel en toegankelijk 
aanbod van op kwaliteit getoetste cursussen. Ontwikkelend opleiden is te om-
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schrijven als het ondersteunen van managers en personeel bij het ontwikkelen 
van een eigen aanpak van kritieke taken Er wordt een omgeving gecreëerd 
waarin de lerenden gestimuleerd worden zo'η aanpak te ontwikkelen. In bei
de benaderingen is er sprake van een kunstmatige scheiding tussen leren en 
werken. De benadering van het leren op het werk verlaat deze scheiding: 
"Stappen worden ondernomen om arbeid en arbeidssituaties zo in te richten 
dat competentieverhoging, kwaliteitsverbetering en handelen in elkaar over
lopen en elkaar vooronderstellen." (Van der Zee, 1989, blz. 21). De kracht van 
deze benadering ligt in het feit dat de aandacht wordt gevestigd op de vaak 
vergeten educatieve dimensie van organisatorische functies, instituties en 
regelingen. In het hierna afgedrukte kader, ontleend aan Van der Zee (1989, 
blz. 23), is een aantal aangrijpingspunten voor innovatieve actie opgenomen 
(kader 8.3). Een vergelijkbare opsomming is te vinden in Dekker (1990, blz. 
352-353), waarbij aangetekend wordt dat hier ook aspecten aan bod komen 
die in de voorgaande en volgende paragraaf aangestipt worden (kader 8 4) 

kader 8.3 

1 AARD VAN HET WERK ncht het werk zo in, bijvoorbeeld door de vorming van auto
nome werkeenheden (self-directed workteams), dat individuen, groepen en afdelingen zich 
niet alleen aansprakelijk voelen voor de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, 
maar ook voor de kwaliteit van de infrastructuur 
2 DE WERKOMGEVING bewerkstellig differentiatie, bijvoorbeeld door functie-
uitwisseling mogelijTc te maken, door de honzon van het werk uit te breiden, of door 
werknemers in de gelegenheid te stellen nieuwe handelwijzen te bedenken en uit te 
proberen 
3 BELONINGSSYSTEMEN verschaf premies tot verbetering van vakbekwaamheid en vak
kennis 
4 COMMUNICATIESYSTEMEN benut vergaderingen, werkbesprekingen, kwaliteitscirkels, 
logboeken, projectverslagen en andere kanalen om een educatief engagement teweeg te 
brengen 
5 KENNISSYSTEMEN zorg dat collectief lenng wordt getrokken uit de kennis en erva-
nng die men op diverse plaatsen in de arbeidsorganisatie opdoet, en bevorder daarnaast 
de kennisneming van nieuwe vakwetenschappclijke en professionele inzichten en opvat
tingen 
6 BEOORDELINGSSYSTEMEN, zie in evaluatie met allereerst een middel tot controle, 
maar vooral een middel tot verbetering, vernieuwing en deskundigheidsbevordering 
7 INSTRUCTIESYSTEMEN zet tramingen en cursussen zo op, dat individuele autonomie, 
het vermogen om in belangrijke kwesties zelfstandig positie te kiezen, wordt bekrachtigd 

Bij het leren op het werk speelt onderricht slechts een secundaire en onder
steunende rol, evenals in de vierde door Van der Zee onderscheiden benade
ring Binnen deze benadering, aangeduid als de collectieve competentie be
nadering, staat met het leren maar het handelen centraal Collectieve com
petentie slaat op het vermogen om te handelen, gegeven de beschikbaarheid 
van handelingsondersteunende systemen, c.q voorzieningen Voorzieningen 
bevatten inzichten, ideeën en opvattingen uit het verleden. "Wie gebruik 
maakt van een bron, hulpmiddel of techniek, doet dus een beroep op de veel
al moeizaam van generatie op generatie opgebouwde ervaring in het aanpak-

170 



kader 8.4 

CONFRONTEREN MET EEN ANDERE WERELD: 
job-rotation/overplaatsing, bedrijfsbezoeken, nieuwe mensen in huis halen, open-forum-
meetings, evaluatie van kritische incidenten (verloren order, strategische misser, succes van 
concurrent), workshops, sprekers van buiten/andere landen, over-en-weer optreden op el-
kaars vergadering (functionele afdeling of verkoop/productie). 
STUREN OP VERANDERINGEN IN DE PERSOON: 
opleiding, counseling, hardere aanspreekbaarheid (taakstellend budget, contractmanage
ment), samenstelling projectgroepen wisselen, beoordeling, functioneringsgesprekken, 
uitdagen tot het houden van lezingen en het schrijven van artikelen, samenstellen van 
junior-boards en denktanks. 
STUREN OP GEDRAG: 
gedragsalternatieven beperken/verruimen (regelgeving, delegatie), pressiegroepen/minder
heden kans geven (in media, in vergadering), experimenten, systeem van straf/beloning 
richten op inventiviteit, risicobereidheid en bijdrage aan verandering, concrete en 
bijzondere opdrachten geven. 
STUREN OP MEER / BEWUSTER WAARNEMING: 
ogen van anderen gebruiken (universiteiten, researchinstituten), onderzoek en enquêtes, 
eigen look-out-instanties voor opvangen/verspreiden van zwakke signalen, klantenplat
form, publiekspanel, meer plaats voor opwaartse signalen (muurkrant, knipselkrant, inge
zonden brieven, etcetera), goed managementinformatiesysteem, eigen database, vormen van 
werkoverleg /kwali tei tsdrkels. 

ken van het probleem waarvoor de voorziening bedoeld is. Naarmate een 
bron, hulpmiddel of techniek meer ervaringskennis bevat, kan de gebruiker 
toe met minder individuele competentie." (Van der Zee, 1990, blz. 26). Het is 
dus zaak deze voorzieningen niet te negeren en juist uit te gaan van de 
know-how die is opgesloten in een gemeenschappelijke cultuur. Leren is niet 
alleen een individuele, maar ook een sociale aangelegenheid (zie ook Schön, 
1983b, over 'individual learning' en 'organizational learning'). Voor opleiders 
staat in deze benadering het volgende te doen: nieuwe voorzieningen beschik
baar stellen, bestaande voorzieningen verbeteren, een educatief element in het 
ontwerp van voorzieningen opnemen en trainingen en cursussen heroriënte
ren. 

Een andere interessante ingang wordt daarnaast gegeven door Galbraith 
(1984) die het beleid op het gebied van de 'human resources' beschrijft in een 
innovatieve organisatie. Hij onderscheidt daarbij de volgende sleutelprocessen: 
• funding: financiële prikkels zijn belangrijk in het ontlokken van nieuwe 

ideeën; 
- idea getting: dit kan gestimuleerd worden door het organiseren van confe

renties, seminars en markten voor nieuwe ideeën; 
- idea blending: "innovation is more likely to occur when knowledge of tech

nologies and user requirements are combined in the minds of as few people 
as possible, with one person the optimal." (Galbraith, 1984, blz. 331); 

• transmitting: crudaal is een effectieve en goed geplande overdracht van het 
nieuwe idee van het organisatieonderdeel waar het ontstaat, via verschil
lende tussenstations, naar het onderdeel dat belast is met de uitvoering; 
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De auteur werkt het voorgaande verder uit in de richting van een ondersteu
nend human resources beleid. Allereerst gaan zijn gedachten uit naar een 
goed en innovatie bevorderend beloningssysteem. Daarbij waarschuwt hij voor 
dysfunctionele consequenties van beloningssystemen. Degenen die niet aan de 
wieg staan van het nieuwe idee, maar wel een bijdrage leveren aan de ont
wikkeling ervan, kunnen zich achtergesteld voelen. Een tweede onderdeel van 
een innovatie ondersteunend human resources beleid is de systematische ont
wikkeling en selectie van mensen: sommigen kunnen nu eenmaal beter met 
innovatie omgaan dan anderen. Noodzakelijke eigenschappen zijn de volgen
de: ambitieus, risico nemend, zeer ervaren, en met name in het bezit van ge
varieerde ervaring. Om dit te bereiken is het zowel belangrijk mensen te laten 
bewegen binnen de functie, bijvoorbeeld door uitbreiding of herdefiniëring 
daarvan, als mensen te laten stromen tussen verschillende functies, waardoor 
hun deskundigheid vergroot wordt en er tegelijkertijd bij de betreffende per
sonen inzicht in de totale organisatie ontstaat, wat tot een betere coördinatie 
en integratie leidt. 

Zowel de ideeën van Van der Zee als die van Galbraith bieden aanknopings
punten voor kennismanagement in de praktijk van de ruimtelijke planning, 
zoals die in het empirisch gedeelte van deze studie is beschreven. Dat zal 
verderop in dit hoofdstuk blijken. 

8.3.4 aanknopingspunt 3 

"Wat er moet plaatsvinden is een algeheel doorlichten van de bedrijfsorgani
satie. Er is al wel veel nagedacht over de manier waarop beslissingsbevoegd
heid over een organisatie verdeeld moet worden, maar nog zeer weinig over 
de manier waarop kennis is verdeeld Kennis is over het algemeen op een 
rotzooierige en weinig transparante manier over mensen in een organisatie 
verdeeld." (Fennema, 1990, blz. 15, Otto Laske citerend tijdens een seminar). 
Organisatie en kennis zijn twee sterk gerelateerde begrippen. Organisatie
ontwikkeling en kennismanagement dienen daarom in samenhang plaats te 
vinden. De manier waarop de organisatie ingericht is en zich ontwikkelt, beïn
vloedt op welke manier, welke kennis gebruikt wordt. Daarbij speelt de in 
een organisatie heersende cultuur een belangrijke rol. Als voorbeeld kan kader 
8.5 dienen (het is ontleend aan Van Dalen, 1989, blz. 265). 
Ter uitwerking van dit aanknopingspunt kunnen ten eerste de ideeën van 
Kuipers (1989) worden behandeld. In zijn artikel beschrijft hij op welke ma
nier een organisatie ingericht moet zijn en ontworpen moet worden rekening 
houdend met de principes van de sodotechniek. Hij stelt vast dat het principe 
'minimaal mogelijke arbeidsdeling' daarbinnen een belangrijke rol speelt. De 
werkgroep is de grootste organisatorische eenheid die intern Ongedeeld' kan 
functioneren (vergelijk Risseeuw, 1982). Vier randvoorwaarden zijn daarbij 
belangrijk: . 
- redundancy of functions: de leden van de groep moeten verschillende func

ties kunnen vervullen; 
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kader 8.5 

With one of the municipalities a structural form was chosen that consisted of departments 
corresponding to the sectors of Town Planning (and Construction), Social Services, Citizen 
Affairs, Research and Statistics, Personnel and Organization, Finance, Internal Affairs 
Especially the first two departments were designed on the basis of shared knowledge The 
department of Town Planning covered the activities related to planning, construction and 
control of land-use, like infrastructure, housing, industry building, etc. All the knowledge 
covering this field was planned to be concentrated within this department In the second 
place the decision procedures had to be coordinated, so that one could speak of one 
knowledge 'centre' in this field, with users (clients) such as the public at large, 
construction firms, politicians, other authorities, etc. A difficulty in the design phase was 
the fragmentation in procedures and structures as existed for years There was no gene
rally accepted way of making inferences on the basis of existing and - in the case of 
actual problem solving - acquired knowledge. Moreover there existed no procedure to up
date knowledge nor a procedure to explain to clients decisions that were taken Traditio
nally an organization researcher will look for proper archives (knowledge storage) and 
sound procedures Working along the lines of an expert systems metaphor, however, he 
will accentuate the characteristics of knowledge structure, will stress the fact that pro
cedures must have a function in the context of decision making as knowledge transforma
tion and ν ill add the requirement that decision making has to be explained to users / 
clients (if wished) and will add the requirement that a proper updating facility is con
structed Organizational practice confronts the designer with a lot of problems Eg. the 
organizational function 'public relations', that can be interpreted as an explaining facility, 
is mostly not close to departments like Town Planning Another fact often neglected in 
analysis of daily practice is the negotiability of knowledge to some degree Not all infor
mation (knowledge) can be used by everyone under all circumstances in decision making 
To some degree the position of participants m decision making determines the applicabi
lity and weight of available knowledge. 

- requisite variety: de diversiteit van de acties en reacties van de groep 
moeten even gevarieerd zijn als de werksituatie en de onzekerheden daar
binnen, welke tevens beïnvloed worden door onzekerheden in de omgeving; 

- minimal critical specification: alleen de specificaties die kritiek zijn worden 
vastgelegd om maximale ruimte voor zelfregulering te bewaren; 

- double-loop learning: het vermogen om vernieuwingen te incorporeren door 
normen steeds ter discussie en bij te stellen. 

Het werken in een ongedeelde werkgroep gaat impliciet uit van gedeelde (in 
de zin van gemeenschappelijk - zo zal het hierna steeds bedoeld zijn) kennis 
en de potentiële vruchtbaarheid daarvan. Daarbij wordt zeer exphaet meege
nomen dat deze gedeelde kennis steeds ter discussie gesteld dient te worden 
om tegemoet te komen aan een onzekere werkstituatie en onzekere ontwikke
lingen in de omgeving. Het concept van de 'double-loop learning', waar in 
hoofdstuk 2 al zijdelings aandacht is besteed, is ontleend aan Argyris en 
Schön (1976; 1978; zie ook Schön, 1983b, en Argyris, 1989). 'Single-loop 
learning', c.q. verbeterend leren, is gericht op het verbeteren van het be
staande, betreft vaak het intern functioneren en leidt tot meer van hetzelfde. 
'Double loop-learning7, c.q. vernieuwend leren, is gericht op de vervanging 
van het bestaande door iets nieuws, wordt afgedwongen door veranderingen 
in de omgeving en leidt tot de herformulering van uitgangspunten, regels en 
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werkwijzen. Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen het individuele 
leren en het organisationele leren (zie o.a. Schön, 1983b). Het leren op een 
individueel niveau vindt continu plaats, of een organisatie als geheel leert is 
een andere vraag. Om organisaties te laten leren "learning agents discoveries, 
inventions and evaluations must be embedded in organizational memory. 
They must be encoded in the individual images and the shared maps of or
ganizational theory-in-use from which individual members will subsequently 
act." (Argyris en Schön, 1978, biz. 19). Hetgeen de verschillende individuen 
leren moet opgenomen worden in het organisationele geheugen (voor recent 
onderzoek Walsh en Ungson, 1991). 
In de boven omschreven ongedeelde werkgroep moet er aldus voor gezorgd 
worden dat er sprake is van naast 'single-loop learning', 'double-loop lear
ning' en naast individueel leren, organisationeel leren. Bomers (1989) gebruikt 
voor de ongedeelde werkgroep de term multidimensioneel team. Binnen zo'n 
team moet sprake zijn van een interactieve leeromgeving, een omgeving die 
zich kenmerkt door informaliteit, directe en gemakkelijke communicatie, snelle 
besluitvorming en vooral teamgeest. Het team heeft van nature eigenschappen 
die kenmerkend zijn voor een lerende organisatie: er is ruimte voor zelfkri
tische momenten, intersubjectieve momenten, reflectieve momenten en syner
getische momenten. Als gevolg hiervan kan het team zelfregulerend en zelfor
ganiserend opereren. In het team moeten vervolgens die leerstijlen aanwezig 
zijn, die te koppelen zijn aan de volgende rol-oriëntaties: de mensen met 
ideeën, waardoor problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderd wor
den (de padvinders), de personen die sterk zijn in het abstract denken en het 
opstellen van theorieën en concepten (de denkers), de mensen die goed zijn in 
het beproeven en testen van oplossingen (de toetsers) en de personen die zeer 
practisch ingesteld en actiegericht zijn (de doeners). Daarnaast moet er sprake 
zijn van een mix van specialisten en generalisten. 
Binnen een lerende organisatie moet sprake zijn van een leercultuur (zie Bo
mers, 1989, blz. 14-16). Ten eerste moet er een bereidheid tot afleren bestaan. 
Bestaande uitgangspunten, opvattingen en denk- en werkwijzen moeten ter 
discussie gesteld en zonodig vervangen worden. Hoe moeilijk dit is kwam 
eerder al tot uiting bij aanknopingspunt 1. Bomers voegt daar nog aan toe dat 
het probleem daarbij vooral gelegen is in het feit dat mensen hun identiteit 
en zelfconcept voor een belangrijk deel ontlenen aan de kennis, expertise en 
ervaring waarover zij beschikken. Dat geldt ook voor onderdelen van een or
ganisatie en voor organisaties als geheel. Zo wordt de traditionele bureau
cratische organisatie door Bomers een 'notoir anti-lerend instituut' genoemd. 
Een tweede cultuurkenmerk is een noodzakelijke aanwezigheid van tolerantie 
voor fouten. Vermijdbare fouten mogen natuurlijk niet gemaakt worden. Maar 
legitieme fouten, die voortkomen uit de onbekendheid en onvoorspelbaarheid 
van nieuwe situaties, zijn wel degelijk te tolereren, omdat ze ons oog in oog 
brengen met de grenzen van onze kennis. Een derde kenmerk is een experi
mentele houding. Hierdoor is er sprake van een bereidheid bepaalde ideeën 
en uitgangspunten uit te testen en tegelijkertijd sprake van een zekere onbe
vangenheid. Als laatste cultuurkenmerk wordt openheid en dialoog aangege
ven. Er moet sprake zijn van een vrije en open uitwisseling van informatie en 
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ideeën zowel als van een constructieve dialoog tussen mensen met verschil
lende gezichtspunten. Leren gedijt verder in een cultuur waar een open en 
vragende houding wordt gewaardeerd en waar onzekerheid en veranderingen 
worden gezien als onvermijdelijk. 

Een lerende cultuur lijkt relatief eenvoudig in een organisatie te bewerk
stelligen, omdat het inbrengen ervan niet per se een verandering van organi
satiestructuur hoeft te betekenen. Alles staat of valt echter met een optimale 
medewerking van het management en natuurlijk de individuele medewerkers. 
Het invoeren van de door Kuipers voorgestelde ongedeelde werkgroepen in 
het openbaar bestuur, en met name in gemeenten, zal grotere problemen op
roepen. Ingrijpende veranderingen in de gemeentelijke organisatiestructuur 
zullen nogal wat weerstand oproepen, zeker omdat in veel gemeenten onlangs 
een omvangrijke reorganisatie afgerond is. De vraag is daarnaast gerecht
vaardigd of de gemeentelijke organisatie zo productgericht werkt dat het 
principe van de ongedeelde werkgroep kan functioneren. Waarschijnlijk zullen 
voor bepaalde organisatieonderdelen duidelijk af te bakenen taken en daaraan 
te koppelen producten te formuleren zijn, waardoor in die gevallen een onge
deelde werkgroep wel tot de mogelijkheden kan behoren. Naast deze gedeel
telijke structuurverandering is het nastreven van een leercultuur ook in de nu 
heersende organisatiemodellen mogelijk. Deze houdingsverandering kan de ba
sis leggen voor in de toekomst uit te voeren reorganisatieprocessen, of minder 
ingrijpende processen van organisatie-ontwikkeling, op basis van bovenstaande 
ideeën. 

Minder ingrijpend, maar toch refererend aan de hiervoor behandelde uit
gangspunten, is hetgeen Buggie (1982) het werken met een 'pilof noemt. Deze 
piloot kan zowel binnen als buiten de organisatie gezocht worden. Hij krijgt 
een duidelijke opdracht en een budget om een bepaald product binnen een 
vastgestelde tijd af te ronden. De piloot, ook wel 'development manager' ge
noemd, gaat met een prototype van een product de verschillende betrokkenen 
langs. In een gemeente kunnen dit bijvoorbeeld sleutelpersonen op de afdelin
gen zijn, die ofwel inhoudelijk deskundig zijn ofwel het moeten hebben van 
managementkwaliteiten. Natuurlijk betreft het ook politieke personen en men
sen van buiten de gemeentelijke organisatie. De piloot heeft altijd grote haast 
en de sleutelpersonen moeten dus snel reageren. Op zich is dat niet erg want 
de piloot vliegt na een tijdje weer bij de betreffende persoon langs, om te 
kijken wat deze vindt van het nieuwe prototype, waarover inmiddels meerde
re sleutelpersonen zich hebben uitgelaten en dat steeds, op basis van die me
ningen, aan verandering onderhevig is. Iedere sleutelpersoon kan binnen zijn 
taak, verantwoordelijkheid en risico inbreng leveren. Het feit dat iedereen zijn 
ideeën kwijt kan, garandeert medewerking. Het mes snijdt zo aan twee kan
ten: mensen zullen zelf sneller met ideeën komen en vragen dan eveneens om 
een 'development manager'.'Op een gegeven moment is de piloot aangeland 
bij het punt dat de beslissing genomen kan en moet worden of het product 
levensvatbaar is (het zogenaamde 'go - no go - punf ). In wezen is hier spra
ke van een 'knowledge broker' die snel, maar systematisch, met een bepaald 
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doel voor ogen en een prototype van een product in de hand, verschillende 
soorten kennis losmaakt bij de vele betrokken actoren en dat verwerkt in het 
steeds veranderende product. 

8.3.5 kennismanagement combinatie van drie aanknopingspunten 

De drie aanknopingspunten vertonen een tweetal overeenkomsten. 
Ten eerste gaan ze in de kem uit van de noodzaak van gedeelde kennis. Het 
werken met informatiesystemen, of het nu beslissingsondersteunende systemen 
zijn of kennisgebaseerde systemen, heeft als doel kwantitatieve danwei 
kwalitatieve gegevens, en daarop los te laten analyses, voor een gehele 
organisatie, of een onderdeel ervan, te formaliseren. Omdat in deze studie 
uitgegaan wordt van een ruim kennisbegrip en kennis, in die zin, moeilijk te 
formaliseren is in een informatiesysteem - dat bewijzen de weinig succesvolle 
ontwikkelingen op het gebied van het operationaliseren van expertsystemen -
is met name de achterliggende filosofie in deze belangwekkend. Het explici
teren van kennis bij een individu of in een organisatie biedt in deze het 
meest vruchtbare aanknopingspunt voor kennismanagement. De voordelen zijn 
als volgt te karakteriseren: bewustwording van de gehanteerde werkwijze, 
meer inzicht in het redeneren van een ander en daarmee mogelijkheden voor 
zowel een convergente planvorming als een kritische houding, verhoging van 
de creativiteit. Het concept van de collectieve competentie sluit daarbij aan 
door te stellen dat leren niet alleen een individuele maar ook een sociale 
aangelegenheid is. De in deze benadering bedoelde voorzieningen zijn een 
voorbeeld van gedeelde kennis. Het centraal stellen van deze voorzieningen 
geeft de importantie aan van het organisationele geheugen. Gedeelde kennis is 
daarnaast belangrijk voor een innovatieve organisatie. Het principe dat een 
innovatief idee, mits potentieel succesvol, van een bedenker gedragen moet 
gaan worden door een organisatie als geheel is inherent aan het spreken van 
gedeelde kennis. Ook binnen de sociotechnische principes neemt gedeelde 
kennis een belangrijke plaats in. De ongedeelde werkgroep steunt op de 
'redundancy of functions': het vermogen van de leden om verschillende 
functies te vervullen, waarvoor gedeelde kennis een noodzakelijke voorwaarde 
is. De 'knowledge broker' gaat in een organisatie op zoek naar gedeelde 
kennis en probeert deze te verwerken in een flexibel prototype. Probleem 
hierbij is wel dat de individuele kennis van de verschillende 'kennis
leveranciers' niet automatisch het kenmerk 'gedeeld' zal krijgen. 
Een tweede gemeenschappelijke kenmerk is de aanwezigheid van een gedeel
de cultuur. Deze kan, met Bomers (1989), omschreven worden als een leercul-
tuur. Dat deze leercultuur niet altijd even gemakkelijk te operationaliseren is, 
is hiervoor al aangegeven, toen gesteld werd dat het blootleggen van stand
punten en referentiekaders kan leiden tot defensieve reacties bij individuen, 
organisatie-onderdelen en organisaties als geheel. De 'human resources 
benadering' geeft aan dat de leercultuur via verschillende instrumenten 
geïncorporeerd kan worden. Daarvoor wordt verwezen naar kader 8.3 en 
kader 8.4. Een leercultuur en de hier bedoelde instrumenten kunnen de 
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creativiteit bevorderen en leiden tot een innovatieve organisatie. Ter 
verduidelijking volgt hier nog een opsomming van de eerder aangegeven ken
merken van een leercultuur: er bestaat een bereidheid tot afleren en een tole
rantie voor legitieme fouten, er is sprake van een experimentele houding en 
van een vrije en open uitwisseling van kennis binnen een constructieve dia
loog en er is sprake van een open en vragende houding en een daarmee cor-
responderende acceptatie van onzekerheid en veranderingen. Aansluitend op 
het begrip gedeelde kennis kan gesteld worden dat dit vernieuwend of 
'double-loop' learning niet alleen op individueel maar ook, en met name, op 
organisationeel niveau plaats dient te vinden. 

De begrippen 'gedeelde kennis' en 'gedeelde leercultuur' sluiten aan bij de 
definitie van kennismanagement, zoals die in deze studie gehanteerd wordt. 
Naar aanleiding van deze twee begrippen en uitgaande van het eerder (zie 
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5) in deze studie gehanteerde begrippenkader, kun
nen de volgende regels opgesteld worden die het begrip kennismanagement 
meer handen en voeten geven. De regels vormen een soort van handel- en 
denkwijze zoals Van Lohuizen (1985; zie hoofdstuk 3) ook al ontwikkelde: 
- maak wat zacht is hard, maar niet zo hard dat het niet flexibel is. 
- maak wat individueel is, als dat goed is voor een organisatie, organi

sationeel, maar wees ook niet bang om organisationele kennis als flexibel te 
beschouwen. 

Daar kan nog een regel aan toegevoegd worden als we er ook de in hoofd
stuk 6 genoemde beïnvloedende factoren bij betrekken, omdat deze een in
gang kunnen betekenen voor het operationeel maken van kennismanagement 
in de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening: 
- bepaal globaal in welke besluitvormingssituatie je zit en bepaal, daarmee 

rekening houdend, je kennisbronnen, hun verschijningsvorm en de factoren 
die het gebruik ervan positief of negatief beïnvloeden. 

Deze regels passen in het flexibele en productieve karakter van kennisma
nagement. Ze houden rekening met flexibiliteit in die zin dat ze op een sys
tematische manier kennis ter discussie stellen. Daarbij zorgen de besluitvor
mingssituaties voor een extra dimensie. Ze maken verder inzichtelijk in welke 
richting en op welke manier de flexibiliteit vorm moet krijgen. De regels 
houden daarnaast rekening met de voorgeschreven productiviteit, omdat ge
steld wordt dat zachte kennis hard en individuele kennis organisationeel dient 
te worden. Ook hier brengen de besluitvormingssituaties een extra dimensie 
in, omdat verschillende soorten kennis, vanuit gevarieerde bronnen, in meer 
dan één situatie gebruikt worden. Per besluitvormingssituatie is er sprake van 
flexibele kennisgroei. Eerder is al gesteld dat beide eigenschappen - flexibiliteit 
en productiviteit - aansluiten bij het in hoofdstuk 2 ontwikkelde noodzakelijke 
dynamische perspectief. Dat kennis onzeker is, maakt een flexibel omgaan er
mee noodzakelijk. Ook het productieve karakter leidt daartoe. De omgeving 
verandert continu, handelingskennis zou dus ook steeds aan veranderingen 
onderhevig moeten zijn. De kennis is het meest vruchtbaar als ze een nieuwe 
dimensie geeft aan de bestaande kennisvoorraad. Op deze manier is er sprake 
van een kwalitatieve èn kwantitatieve kennisgroei, waarbij bestaande hande-
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lingskennis vervangen, danwei aangevuld wordt. 
In de volgende paragraaf worden voorgaande gedachten losgelaten op de 
praktijk van de ruimtelijke planning. Binnen de volgende beschrijving van het
geen de praktijk 'mist' aan (een basis voor) kennismanagement, wordt de na
druk gelegd op het operationeel maken van de begrippen 'gedeelde kennis' 
en 'gedeelde leercultuur' en zullen de te beïnvloeden factoren aandacht 
krijgen. 

8.4 kennismanagement en de praktijk van de ruimtelijke planning 

In deze paragraaf staat de volgende vraag centraal: welke aanknopingspunten 
zijn er in de praktijk te vinden voor kennismanagement, rekening houdend 
met hetgeen hiervoor gesteld is. Deze vraag zal hier nog niet uitputtend be
antwoord kunnen worden. De beschrijving die hierna volgt, levert slechts een 
aantal eerste aanzetten. Natuurlijk zitten er aan de voorgestelde oplossingen 
verschillende practische haken en ogen. Het gaat binnen dit onderzoek te ver 
deze verder uit te werken. Vervolgonderzoek zou aan deze practische proble
men verder aandacht kunnen besteden. 
Voor de hiervoor aangekondigde beschrijving moet juist op deze plek echter 
een algemene conclusie worden getrokken die met name betrekking heeft op 
de definiëring van het begrip handelingskennis en het gebruik van deze ken
nis in de praktijk. Deze conclusie vormt het fundament waarop kennisma
nagement in de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening gebouwd 
moet worden. 

een introverte oriëntatie - gedeelde cultuur 
Uit de beschrijvingen in de hoofdstukken 5 en 6 blijkt een bestuurscentrisch 
opererende overheid. Hoewel er natuurlijk in allerlei situaties zeer veel 
handelingskennis gebruikt wordt, is de omgeving waarop deze handelings
kennis betrekking heeft beperkt en met name binnen de gemeentelijke orga
nisatie gesitueerd. De grens wordt vlakbij de actor, een ruimtelijke planner of 
de afdeling of sector waarvan hij of zij deel uit maakt, gelegd, waardoor de 
omgeving in principe gedefinieerd kan worden als alles wat daarbuiten ligt. 
Zij wordt echter vooral gezien als een andere afdeling, de politiek of een 
ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Deze worden ook steeds 
bewuster in de afweging meegenomen. Dat is minder het geval bij de omge
ving die buiten de gemeentelijke organisatie als geheel gelegen is. Deze 
omgeving wordt wel onderkend, maar er wordt weinig actief en creatief om
gesprongen met de mogelijkheden en onmogelijkheden om handelingskennis 
over dat deel van de omgeving te verkrijgen en om bewust en gestructureerd 
met die kennis om te gaan. Hier blijkt het nuttige onderscheid dat in hoofd
stuk 2 gemaakt is tussen uitvoering en doorwerking. Op dit moment lijkt de 
nadruk nog op de uitvoering te liggen door consensus te bereiken binnen de 
gemeentelijke organisatie. De kansen op doorwerking stijgen daardoor wel 
(velen weten meer dan één) maar een garantie is niet te geven. De open atti-
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tude, bewust gericht op de exteme, en niet de gemeentelijke, inteme omge
ving, die nagestreefd is - en nog steeds wordt - in één van de onderzoeks-
gemeenten, lijkt een eerste stap in een meer doorwerkingsgencht en daarmee 
handelingsgericht plannen. Deze attitude heeft echter nog niet geleid tot een 
meer systematisch gebruik van handelingskennis, waarbij wel gezegd moet 
worden dat een meer bewust omgaan met deze kennis wel geconstateerd kan 
worden. Het 'stapje verder* moet nog gezet worden. Het in de andere ge
meenten wel bewust erkennen van de noodzaak de interne omgeving te 
'screenen' en heel duidelijk mee te nemen in de informatievergaring en daar
mee in de uiteindelijke beslissingen is blijkbaar een eerste voorzichtige stap, 
die wel kan leiden tot een meer uitvoeringsgericht plannen. Daar, op dat 
raakvlak van uitvoering en doorwerking, zit echter ook de crux van het han
delingsgerichte plannen. De ruimtelijke planners die op dat raakvlak opereren 
kunnen een belangrijke rol vervullen in het vergaren en doorsluizen van han
delingsgerichte kennis. Ook de politiek zou daarin een meer vooraanstaande 
rol kunnen spelen. De gemeenteraad en de wethouders vormen immers de 
vertegenwoordiging van alles wat in de meest directe externe omgeving aan
wezig is (de gemeente en haar inwoners). Dit geconstateerd hebbende wordt 
overgegaan tot het formuleren van een aantal voorzichtige conclusies met be
trekking tot te trekken consequenties voor de planningpraktijk en de aankno
pingspunten die kennismanagement daarbij kan bieden. Ook het begrip han
delingskennis, als exponent van een extroverte oriëntatie, verschijnt daarbij ten 
tonele. 

naar een extroverte oriëntatie 
In toenemende mate blijkt de organisatie zelf, dat wil zeggen de mensen die 
er werkzaam zijn, informatiebron te worden bij het schrijven van adviezen. 
Het verzamelen van informatie uit geschreven stukken speelt een steeds on-
dergeschikter rol, hoewel een aantal ruimtelijke planners in een bepaalde pro
bleemsituatie wel steeds begint met het verzamelen van literatuur en onder
zoeksrapporten. In het voorgaande is al duidelijk gemaakt dat hier toch nog 
sprake is van een introverte oriëntatie. De stap verder wordt slechts in één 
van de onderzochte middelgrote gemeenten gezet en dan met name op pa
pier. In die gemeente moet nog blijken of de meer extroverte oriëntatie tot 
uitdrukking kan komen in operationeel beleid in die richting. Toch is al wel 
geprobeerd dit contact met de omgeving op bepaalde punten gestructureerd 
plaats te laten vinden. Met bedrijven gebeurt dat in één gemeente onder an
dere via een zogenaamde bedrijfscontactman en een instantie die zich opstelt 
als intermediair tussen het bedrijfsleven en overheid. De vraag is echter wat 
er met de op deze manier verkregen handelingskennis gedaan wordt: wordt 
ze systematisch opgeslagen, wie kan er gebruik van maken, om wat voor 
soort kennis gaat het? De contacten met de bewoners van de stad zijn moei
lijker te structureren. Via wijkraden en dergelijke bestaat dat contact in de 
verschillende gemeenten, maar de indruk bestaat dat de wisselwerking tussen 
gemeente en bewoners nog veel beter moet kunnen verlopen. Gestructureerde 
contacten in deze, en ook op het gebied van bedrijven, winkels, horeca, non-
profìt-instellingen, etcetera, moeten in de toekomst ervoor zorgen dat er ten 
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eerste meer handelingskennis verkregen wordt en ten tweede het draagvlak 
voor een in wisselwerking tot stand gekomen ruimtelijk beleid vergroot 
wordt. 
Een organisatie-onderdeel, bestaande uit een klein aantal personen, zou zich 
bezig moeten houden met het structureren van allerlei contacten en initia
tieven en het oprichten van netwerken in de omgeving. Daarna zouden de af
delingen die zich meer op interventie en beheer richten, natuurlijk in wis
selwerking met het hiervoor geschetste organisatie-onderdeel, deze contacten 
verder kunnen onderhouden en uitbouwen. Dit vindt aansluiting bij wat hier
na over het strategisch informatiesysteem gezegd wordt. Daarnaast zou het 
organisatie-onderdeel zich bezig moeten houden met het structureel intern 
verzamelen van allerlei informatie. Belangrijk daarbij ook is dat meer dan nu 
overgegaan wordt tot een kritische evaluatie van gebruikte kennisbronnen en 
veronderstellingen (zie verderop in deze paragraaf)· Op deze manier kan een 
extroverte oriëntatie leiden tot een gedeelde leercultuur zoals die eerder in dit 
hoofdstuk beschreven is. 

gestructureerde contacten - gedeelde kennis 
Op sommige gebieden zouden bestaande, minder reguliere, toevallige contac
ten beter van een structureel karakter kunnen zijn. Zo kan blijken dat 
contacten die in het kader van een project gemaakt worden van een zodanig 
belang zijn dat zij structureel gemaakt moeten worden. Deze materie heeft 
ook raakvlakken met de handelingskennis die door bepaalde personen op een 
toevallige manier verkregen wordt. Natuurlijk wordt er in de onderzochte ge
meenten heel veel onderzoek gedaan en vindt er in het kader van dat onder
zoek ook overleg plaats met externen. Daarnaast zit echter een aantal perso
nen op sleutelposities als het om handelingskennis gaat. Veel ruimtelijke 
planners opereren regelmatig in het veld en kunnen op die manier een grote 
hoeveelheid handelingskennis verkrijgen. Zaak is het om die handelingskennis 
steeds op een rijtje te zetten en up-to-date te houden zodat men minder vaak 
voor verrassingen komt te staan. De op die manier gestructureerde hande
lingskennis kan daarnaast van grote waarde zijn voor de mensen die zich met 
strategisch en strategisch-operationeel beleid bezighouden. Sowieso moet de 
kennis die op uitvoeringsniveau in het veld verkregen is meer aandacht 
krijgen, zodat er op een meer systematische manier mee kan worden gewerkt. 
Er zou gekomen moeten worden tot een uitwisseling van op verschillende 
niveaus verkregen handelingskennis. Het volgende citaat uit een van de 
interviews geeft een typisch voorbeeld: Iemand van weg- en waterbouw, die kijkt 
puur en alleen naar de kwaliteit van de bestratingen, en of die buurt nu verpaupert 
of het heel goed doet, dat weet hij ook niet. Hij heeft alle wegvakken en daar staat 
een tijd in en om de zoveel jaar wordt bekeken of het nog inderdaad is zoals het in 
het systeem staat. Dat is geautomatiseerd dus wat dat betreft zijn ze een beetje blind. 
En wij zien van hé, die buurt is zo achteruit gegaan, dat proberen wij dan als extra 
informatie in te brengen. 
De inrichting van de gemeentelijke organisatie moet hierop afgestemd zijn. 
Contacten met de omgeving en het doorsluizen van de informatie die daaruit 
voortvloeit naar de rest van de organisatie, moeten een standaardactiviteit van 
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ieder gemeentelijk apparaat zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan gestructureerde 
contacten tussen beleidsvormers en typische beleidsuitvoerders, bijvoorbeeld 
mensen van de technische dienst die daadwerkelijk het plantsoentje tekenen 
en aanleggen. Ook kan gedacht worden aan gestructureerde contacten tussen 
beleidsvormers en sleutelpersonen in de omgeving. De organisatie moet gericht 
zijn op een ruimtelijke planning van achter de geoels en gordijnen vandaan, zoals 
een ruimtelijke planner in een van de onderzochte gemeenten het verwoord
de. Dit betekent geen opleving van formele inspraakprocedures maar een be
sef dat leken vaak de grootste deskundigen zijn wanneer we het hebben over 
de dagelijkse leefomgeving. Op deze materie wordt hierna teruggekomen. Te
gelijkertijd zou eraan gewerkt moeten worden om, meer dan nu het geval is, 
structurele contacten aan te knopen met collega's in buurgemeenten of andere 
gemeenten in de provincie of het land. Door deze contacten kan er namelijk 
op een eenvoudige manier informatie uitgewisseld worden (het wiel hoeft dan 
niet twee keer uitgevonden te worden). 

een strategisch informatiesysteem - gedeelde informatie 
De steeds groter wordende nadruk die men in de praktijk legt op het verza
melen van kwalitatieve infonnatie over het beleidsveld, draagt bij tot het 
vergroten van onze handelingskennis. Een stap verder is het echter de gehele 
organisatie systematisch door te lichten op dit soort strategische, hande
lingsgerichte informatie. Het structuur aanbrengen in contacten met de om
geving en het ontdekken van leemten daarin behoort daar ook bij, zoals we 
zojuist zagen. Zo zou er een strategisch informatiesysteem kunnen ontstaan 
met zowel kwantitatieve als kwalitatieve infonnatie. Begin bijvoorbeeld eens 
met interviews die erop gericht zijn ervaringen van ambtenaren in het be
leidsveld (bijvoorbeeld met betrekking tot het gedrag van actoren, de beïn
vloeding van dat gedrag en de samenwerking met actoren) te bundelen. Daar
naast vormt natuurlijk de omgeving een zeer belangrijke informatiebron: in
terviews, gespreksronden naar aanleiding van thema's, contacten met buurt
en wijkverenigingen, en met name zeer goed gestructureerde, gevarieerde con
tacten. Wi; hebben gesprekken met allerlei netwerken binnen de stad, maar de infor
matie die daaruit naar voren komt, die wordt nergens systematisch opgeslagen, terwijl 
dat wel heel waardevolle informatie is als het gaat om strategie-ontwikkeling, zei een 
van de geïnterviewde ruimtelijke planners. De informatie is echter niet alleen 
waardevol voor de ontwikkeling van visie en strategie, maar ook voor 
organisatie-onderdelen die zich met activiteiten op het gebied van interventie 
en beheer bezighouden. Het strategisch informatiesysteem is een voorbeeld 
van wat eerder de bijdrage van een conventioneel informatiesysteem aan ken
nismanagement is genoemd. 

reflectie, evaluatie en innovatie - gedeelde kennis en leefcultuur 
Tegelijkertijd zou er binnen die structurele contacten ruimte gemaakt moeten 
worden voor reflectie: afstand nemen van het werk, samen met anderen, le
vert vaak verrassende resultaten op. Ook kunnen gezamenlijke excursies, het 
bewust bezoeken van congressen en seminars en het gemeenschappelijk leren 
(binnen en buiten de organisatie) hieraan bijdragen. Zeker gezien de per-
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soneelsstop, waar sinds een aantal jaren sprake van is, en het daarom relatief 
weinig binnenkomen van nieuwe en jonge mensen in de organisatie, moet op 
allerlei manieren geprobeerd worden het aanwezige personeel van nieuwe im
pulsen te voorzien (zie voor voorbeelden de eerder in dit hoofdstuk afge
drukte kaders). Eén van de geïnterviewde ruimtelijke planners onderkent dat: 
Ik denk dat het goed zou zijn ab er binnen een gemeente een soort van roulatie
systeem zou zijn, dat je wat meer van de andere discipline proeft en daar ook eens 
mee in aanraking tornt Op die manier kun je de kennis toch een beetje spreiden. 
De ouderen gaan weg en nemen een berg kennis mee. Die kennis, die ten koste van 
de gemeente is opgedaan, ben je dan in één keer kwijt. Stilstaan bij het dagelijkse 
werk, tijd nemen voor reflectie, wordt vaak als improductief gezien, maar is 
het zeer zeker niet. Een geïnterviewde ruimtelijke planner stelt het als volgt: 
Je hebt bepaalde afdelingen, daar heb je het no-nonsense-management. Als je daar gaat 
kijken wat je nu bereikt hebt: je hebt zoveel vergunningen afgegeven. Maar een ver
gunningenstelsel heb je om een bepaalde hvaliteit te waarborgen. Als je het zo snel 
hebt afgegeven dat je eigenlijk onvoldoende hebt gecontroleerd of de vergunning afge
geven Ып worden, ben je ook verkeerd bezig. Ik vind dat op dit moment de efficien
cyslag nog wel eens ten koste van de kwaliteit gaat. Een andere ruimtelijke plan
ner schetst het probleem in iets andere woorden: Er i's een verkeerde verhouding 
tussen denken en doen. Het zou beter zijn als je wat meer ruimte voor meditatie zou 
hebben. Ik heb wel eens gedacht, misschien zou het eens leuk zijn om het een tijdje af 
te wisselen met onderwijs. Het tijd nemen voor reflectie biedt ruimte voor expli
citering van achterliggende standpunten en referentiekaders. Dat kan proble
men, die hun grond vinden in het 'langs elkaar heen praten', voorkomen. Zo 
kan bijvoorbeeld verwarring over een bepaald begrip de oorzaak zijn van een 
stroef verlopende planvorming: Als je normaal tegen iemand zou zeggen 'openbare 
ruimte', dan heeft die persoon daar een bepaald beeld bij, terwijl ik iets totaal anders 
in mijn hoofd zou kunnen hebben. Dat merk je heel vaak en dat kan heel verstorend 
werken, omdat je het soms over heel andere dingen hebt. 

Door een aantal ruimtelijke planners wordt ook heel expliciet gevraagd naar 
evaluatie van hetgeen geproduceerd is. Meestal schiet deze evaluatie er bij in: 
Zo'η park daar, dat is nu anderhalf jaar oud. Ik zou eigenlijk met de jongens van de 
buitendienst, met de buurt, hier intern, buiten moeten gaan kijken en zeggen van, 
wat zijn nou de goede punten en wat de slechte punten, en hoe reageren de mensen 
erop, want die moeten tenslotte van het park gebruik maken Het lijkt mij een 
heel logische consequentie dat je bij een volgend project lering trekt uit iets wat in 
het verleden gedaan is, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dat zijn vaak van die 
dingen die toch een beetje onderbelicht zijn. Deze evaluatie moet niet alleen op 
concreet niveau georganiseerd worden, maar ook op strategisch niveau. De 
evaluatie is een prima rustpunt om de strategie, c.q. de visie, te toetsen aan 
hetgeen daadwerkelijk in het beleidsveld gebeurd is. Daarbij is het tevens 
noodzakelijk dat de hiermee verkregen concrete informatie gebruikt wordt in 
het later te ontwikkelen strategische en operationele beleid. Evaluatie kan 
daarnaast leiden tot innovatie. Doordat nogal snel naar routinematige oplos
singen gegrepen en binnen de bestaande kaders gehandeld wordt is er weinig 
plaats voor innovatieve ideeën en acties: Nu zou het niet meer passen om over 
verdichting te praten in deze wijk, tien jaar terug wel, en dan kun je zelf wel denken 
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dat dat de beste oplossing is, maar als het zo niet werkt, heeft dat niet zoveel zin. Ik 
wil ermee aangeven dat je natuurlijk toch al behoorlijk geïndoctrineerd bent met wat 
het gemeentelijk beleid is. Dat vind ik ook een nadeel van het fat dat ik hier al zo
lang werk, dat er sprake is van een enorme zeef als je naar problemen kijkt. Je kent 
de lokale consternaties en ik kan wel iets anders verzinnen, maar dat lukt toch niet, 
want eer xve zover zijn is het drie jaar later. Dus in feite heb je al heel veel com
promissen ingebouwd. 

capaciteit en tijd - gedeelde visie en ¡eercultuur 
In de praktijk bestaat daarnaast het probleem dat de capaciteit het in veel ge
vallen niet toelaat adequaat te reageren op initiatieven uit de omgeving. De 
organisatie staat voor de vaak onmogelijke opgave voldoende handelingsken
nis op tijd te genereren, welke ook nog eens eenvoudig te gebruiken is. In de 
onderzochte gemeenten is er sinds enkele jaren sprake van een hausse in de 
ruimtelijke ontwikkeling. Dat leidt ertoe dat ambtenaren een groeiende werk
druk constateren, maar tegelijkertijd dat er door het ad-hoc reageren nauwe
lijks tijd meer is om nieuw beleid en lange-termijnbeleid te formuleren. Dit 
leidt tot een vicieuze cirkel: op basis waarvan moet je op een gegeven mo
ment snel reageren? Een herbezinning in deze is zeker op zijn plaats. Het in
schakelen van externe bureaus is een mogelijke oplossing. Het bijkomend 
voordeel hiervan is dat op deze manier ook weer nieuwe ideeën de organisa
tie binnen komen sijpelen. Een groot nadeel is het wanneer je het structurele 
beleid, waar een hele gemeente achter moet staan, extern laat bepalen. Wel 
kunnen externe adviezen ervoor zorgen dat nieuwe ideeën en minder alle
daagse oplossingen de organisatie binnensijpelen. 
Er is vaak geen tijd voor zogenaamde visie-ontwikkeling. Daarbij is het nood
zakelijk even stil te staan en de achterliggende standpunten en oordelen te 
expliciteren. Op het gebied van verkeer bijvoorbeeld hebben ruimtelijke plan
ners in één van de onderzochte gemeenten onlangs tijd gekregen om het alge
mene kader eens systematisch op papier te zetten. Dat kan zeer verhelderend 
werken en maakt het schrijven en adviseren een stuk gemakkelijker en ge-
structureerder. Wel is het dan zaak dat dit soort nota's regelmatig kritisch 
onder de loep wordt genomen en aangepast wordt aan veranderende omstan
digheden. Bij andere ruimtelijke planners bestaat er ook behoefte een en ander 
duidelijk op papier te zetten: Het feit dat het moeizaam gaat heeft deels te maken 
met het feit dat je natuurlijk altijd een hele serie conaete vragen hebt, waar ook druk 
achter zit en waar je ook wat aan moet doen, en, dat komt er natuurlijk ook bij, wat 
gemakkelijker is dan een visie ontwikkelen. Dat laatste schuif je dan weg en het is 
natuurlijk ook heel lastig, want je doet van alles en in feite ís het dan heel impliciet. 
Er wordt niet over gesproken, het is er deels wel, maar voor een deel is het ook 
onduidelijk. Daarmee loop je het risico dat je concreet rare dingen gaat zitten doen of 
dingen waarvan je achteraf zegt, nou dat had ik beter anders kunnen doen, want dat 
past niet in de visie. 
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8.5 tot slot 

Kennismanagement is een breed begrip. Op verschillende fronten kan er daar
om in de praktijk van de ruimtelijke planning en ordening gewerkt worden 
aan een meer systematisch, meer bewust en meer expliciet gebruik van ken
nis, waarbij de nadruk gelegd moet worden op handelingskennis, omdat deze 
kennis het meest cruciaal is voor een effectieve en efficiënte ruimtelijke 
planning en ordening. 
In dit boek is meerdere malen gesteld dat dit onderzoek van een beschrijven
de aard is. Toch is niet nagelaten om aanzetten te geven voor oplossingen 
voor het kennisvraagstuk en daarmee discussie op te wekken in dit relatief 
nieuwe en daarom ongerepte veld binnen de planologie. Maar, zoals de ruim
telijke planning zelf, moeten ook kennismanagement en de uitwerkingen ervan 
gezien worden als flexibel en onzeker. Het zou daarom niet goed zijn dit 
hoofdstuk en deze studie in het algemeen als een definitieve stand van zaken 
te zien. Het is een momentopname, een beeld uit een film met een verande
rend scenario en een onbestemd - dynamisch en 'lerend' - plot. 
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BIJLAGE 1: VERANTWOORDING 

1. inleiding 

In deze bijlage vindt een verantwoording plaats van de in dit onderzoek ge
bruikte onderzoeksmethoden. Zoals in de hoofdtekst al duidelijk is gemaakt 
heeft het onderzoek plaatsgevonden in drie middelgrote gemeenten in Neder
land. De keuze voor deze drie gemeenten is min of meer toevallig tot stand 
gekomen. Natuurlijk speelden wel factoren als bekendheid en afstand een rol. 
Gekozen is voor het gemeentelijk niveau omdat daar op de meest directe wij
ze sprake is van ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening en er zowel 
sprake is van strategische als operationele beslissingen, die bij wijze van 
spreken 'in het beleidsveld' gemaakt en uitgevoerd worden. Gemeentelijke 
ruimtelijke planners opereren aan 'het einde' van de ruimtelijke-ordenings-
cyclus, lopend vanaf het rijksniveau, via het provinciale niveau naar het 
gemeentelijke niveau. De ruimtelijke ordening komt hier tot stand in een di
recte relatie met alle andere, vaak moeilijk definieerbare, participanten in het 
planningproces. Er is gekozen voor middelgrote gemeenten omdat verwacht 
werd dat hier sprake zou zijn van redelijk overzichtelijke planvormings
processen. Deze verwachting is uitgekomen (zie hoofdstuk 4). De keuze voor 
specifiek middelgrote gemeenten is mede bepaald door het feit dat het 
onderzoeksprogramma van de Vakgroep Planologie in Nijmegen, waarbinnen 
deze studie een plaats heeft gehad, zich met name op deze gemeenten richt. 
Hoewel de conclusies daarom ook specifiek op deze gemeenten betrekking 
hebben, kunnen ze wel degelijk doorgetrokken worden naar andere groepen 
gemeenten, met de aantekening dat er natuurlijk 'verstorende' factoren 
aanwezig kunnen zijn (zo worden in veel kleine gemeenten de planologische 
werkzaamheden verricht door een extern bureau en is er in grote gemeenten 
eerder sprake van specialisaties in het planologische werk). 
Achtereenvolgens wordt de keuze voor het kwalitatieve onderzoek belicht en 
wordt kort beschreven hoe het onderzoek in de betreffende gemeenten heeft 
plaatsgevonden en welke onderzoekstechnische valkuilen omzeild en gedicht 
moesten worden. 

2. kwalitatieve methoden in dit onderzoek 

Volgens Wester (1987) wordt bij kwalitatief onderzoek uitgegaan van een 
open benadering. In de eerste fasen van het onderzoek is er nog geen sprake 
van een uitgewerkt begrippenkader, er zijn nauwelijks specifieke vragen voor
af uitgewerkt en de ordeningscategorieën, zo die er al zijn, zijn nog erg vaag. 
Dat was ook het geval met deze studie naar het gebruik van kennis in de 
praktijk van de ruimtelijke planning en ordening. Het feit dat er, buiten de 
studie van Healey en Underwood (1978), die ook gebruik maakten van kwali-
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tatief onderzoek, geen onderzoek op dit terrein verricht was, heeft de onder
zoeker tot een open benadering gedwongen. Die openheid lag overigens voor 
de hand, omdat de studie, als eerste in haar soort, zeker in het begin een 
grotendeels verkennend karakter heeft. Daarnaast was de verwachting dat de 
processen die ten grondslag lagen aan het kennisgebruik zodanig gecompli
ceerd en vaak moeilijk grijpbaar zouden zijn dat ze het best bestudeerd zou
den kunnen worden via methoden waarbij deelgenomen zou worden aan de 
te bestuderen werkelijkheid zelf. De volgende kwalitatieve onderzoeksmetho
den zijn hiervoor te gebruiken (zie Maso, 1987, blz. 50-77, en Wester, 1987, 
blz. 68-109), waarbij de volgorde een toenemende mate van betrokkenheid bij 
de werkelijkheid weerspiegelt: documentenverzameling, afstandelijke obser
vatie, experiment, interview en participerende observatie. Vaak worden deze 
methoden in combinatie gebruikt. Dit principe van triangulatie is ook in dit 
onderzoek toegepast. Het betreft hier de documentenverzameling, de afstan
delijke observatie en het interview. 
Binnen deze studie staat de documentenverzameling niet centraal. Om inzicht 
te krijgen in specifieke situaties zijn documenten bestudeerd die later als 
achtergrondmateriaal hebben gediend. Daarnaast zijn notulen bestudeerd en, 
als dat mogelijk was, persoonlijke notities van de diverse ruimtelijke planners. 
Als belangrijkste onderzoeksmethode is de afstandelijke observatie gebruikt. 
Omdat hetgeen bestudeerd diende te worden, het kennisgebruik, nauwelijks 
expliciet op schrift gezet wordt door de ruimtelijke planners, moesten situaties 
bestudeerd kunnen worden waarbij ruimtelijke planners aan het werk waren 
en tegelijkertijd hardop hun standpunten en de argumenten daarvoor moesten 
expliciteren. 'De vergadering' is daarop gekozen als 'onderzoekseenheid'. Er is 
bewust gekozen voor afstandelijke, en niet participerende observatie, om de te 
bestuderen processen zo weinig mogelijk te beïnvloeden en om zo geconcen
treerd mogelijk te kunnen observeren, gezien de complexiteit van de centrale 
onderzoeksvraag, c.q. deelvragen, en het feit dat er op dit gebied nog nauwe
lijks onderzoek gedaan is en er daarom ook geen sprake was van voorbeeld
werking. Ter ondersteuning en uitwerking van de afstandelijke observatie zijn 
in iedere gemeente een aantal interviews gehouden met de personen die in de 
vergaderingen geobserveerd zijn. Daarbij is uitgegaan van de in hoofdstuk 1 
gegeven definitie van 'ruimtelijke planner1. Verschillende disciplines (ste
debouwkundigen, planologen, verkeerskundigen, groenontwerpers, civiel-tech-
nici, etcetera) kwamen op deze manier aan het woord. 

3. het verloop van het onderzoek 

Het onderzoek is gestart in augustus 1987 met een theoretische studie, die ge
baseerd was op het werk van Needham (1985) en Jongen (1987). Inmiddels 
waren er contacten gelegd met de eerste onderzoeksgemeente. De introductie 
in die gemeente verliep vrij soepel. Vanaf november 1987 werden op een in 
de gemeente opgericht projectbureau de vergaderingen gevolgd van een ont
werpgroep die zich bezighield met het opstellen van een 'Nota Randvoor
waarden' voor een nieuwe uitbreiding Al snel bleek het aantal observatie-
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momenten erg klein omdat de ontwerpgroep niet frequent bijeenkwam. In 
overleg met de leiding van het projectbureau is daarna besloten de vergade
ringen van meerdere projecten te volgen en de observatie tevens uit te brei
den tot de wat meer informele besprekingen. De observatieperiode werd be
ëindigd in juli 1988 op het moment dat er een tussenbalans in het onderzoek 
opgemaakt kon worden. In die periode zijn ongeveer 80 vergaderingen be
zocht, waarvan een klein gedeelte op de band is opgenomen. De indruk be
staat, en navraag heeft dit bevestigd, dat de ruimtelijke planners, zeker na een 
korte gewenningsperiode, zich niet hebben gestoord aan mijn aanwezigheid en 
normale gedragingen hebben vertoond. Vanaf september 1988 zijn interviews 
afgenomen bij 15 ruimtelijke planners. De onderzoeksperiode werd in februari 
1989 afgesloten met de presentatie van het onderzoeksrapport in de betreffen
de gemeente en op de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
De medewerking van de tweede gemeente werd zeer snel verkregen. Een 
goed contact zorgde ervoor dat ik vanaf maart 1989 in de betreffende 
gemeente terecht kon. In tegenstelling tot in de eerste gemeente was er sprake 
van een meer frequente aanwezigheid, samenhangend met de opzet in een 
korte periode een groot aantal vergaderingen bij te wonen. Daarnaast speelde 
het feit mee dat de observatie veel gerichter en meer gestructureerd uitge
voerd kon worden gezien het voorwerk dat in de eerste gemeente verricht 
was. De periode tussen de vergaderingen werd gebruikt voor documentenstu
die en informele gesprekken met de diverse ruimtelijke planners. In de 
periode, die werd afgesloten in juli 1989, werden ongeveer 40 vergaderingen 
van diverse aard bijgewoond. Ook in deze gemeente kon ongestoord en niet 
storend gewerkt worden. In de periode september 1989 tot en met november 

1989 werden 21 interviews afgenomen van de bij de vergaderingen betrokke
nen. In januari 1990 werd de tweede onderzoeksperiode afgesloten met een 
presentatie van het eindrapport in de betreffende gemeente. 
Na de analyse van de eerste twee cases bleek dat er met name op het niveau 
van de besluitvorming gericht op het beleidsmatige ruimtelijk handelen meer 
onderzoek verricht diende te worden. De derde onderzoeksgemeente is aange
schreven met de vraag of er een project bestond dat met name op dit niveau 
plaatsvond. Het feit dat zo'n project aanwezig was en een, evenals in de 
eerste en tweede gemeente, warme gastvrijheid zorgden ervoor dat in april 
1990 begonnen kon worden met de observatie die zich richtte op het hiervoor 
bedoelde actuele project. In juni 1990 werd een periode afgesloten waarin 
ongeveer 20 vergaderingen zijn bijgewoond. Na deze periode vonden 12 inter
views plaats. Ook in deze gemeente werd het onderzoek afgesloten met een 
presentatie van het eindrapport (december 1990), waarin ook het project als 
geheel geëvalueerd werd. 

Het uitwerken en analyseren van de observaties en de interviews is door de 
onderzoeker zelf gedaan. Er is geen gebruik gemaakt van assistentie. Belang
rijkste reden hiervoor was het feit dat er zo sneller een hechte relatie kon 
ontstaan tussen de onderzoeker en het materiaal. Tijdens de uitwerking van 
het ruwe basismateriaal ontstonden er op deze manier al veel gedachten die 
later tijdens de analyse zeer bruikbaar zijn geweest. Het zelf uitwerken en 
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Interviewvragen 

- wat is uw discipline? 
- op welke afdeling bent u werkzaam7 

- hoe lang werkt u al in deze gemeente, en op welke 
afdelingen hebt u gewerkt7 

- waar heeft u daarvoor gewerkt7 

- welke planningprocessen heeft u in deze gemeente 
'van dichtbi|' meegemaakt en bij welk planningproces 
bent u op dit moment betrokken? 
- wat is uw taak binnen de organisatie7 

- geef een omschrijving van uw rol binnen deze or
ganisatie en de rol die u bi) vergaderingen aanhoudt7 

- welke opleidingen heeft u genoten? 
- sluit die opleiding aan bi) het werk wat u nu doet? 
- hebt u het gevoel kennis en vaardigheden uit de op
leiding nog steeds te gebruiken7 

- hoe gaat u te werk bij het schrijven van een stuk7 

- hoe wordt een vergadering voorbereid ds er sprake 
van een bepaalde instelling of stellmgname)? 
- hebt u het gevoel steeds de juiste argumenten en de 
juiste kennis te gebruiken7 

- hebt u het gevoel voldoende kennis te bezitten? 
- indien niet, waar zou dat aan kunnen liggen? 
- wordt er wel eens met opzet iets weggelaten op 
schrift of in vergadering7 

- is er voldoende bjd voor verdieping in problemen7 

- is er sprake van remming door hiërarchie? 
- is er in het algemeen sprake van remming vanuit 
werkomgeving7 

- is er sprake van remming door pohbeke uitspraken7 

- hebt u veel contacten binnen/buiten de werkomge
ving en worden die vaak geraadpleegd7 

- leest u vakbladen, danwei boeken binnen uw vakge
bied? 
- hebt u andersoortige contacten buiten 'het werk' 
bmnen het vakgebied (via congressen, symposia e d ) 7 

analyseren heeft ertoe ge
leid dat er daarnaast een 
goed overzicht is gebleven 
over de vele pagina's ob
servatie- en interviewver-
slagen. 
De interviews duurden on
geveer een uur en waren 
min of meer gestructu
reerd. De structuur is be
paald door het kader dat 
in hoofdstuk 3 beschreven 
is Dat heeft de in het 
hiernaast afgedrukte kader 
opgenomen vragen opgele
verd, waarmee natuurlijk 
flexibel omgesprongen is 
Afhangende van de situa
tie zijn steeds zijwegen 
bewandeld, zodat in die 
zin de interviews een open 
karakter hebben gehad. 
Bij de verwerking van de 
interviews is gebruik ge
maakt van het computer
programma Kwalitan, dat 
zorgdraagt voor een goede 
structuur in het materiaal 
(door het onderscheiden 
van scenes en het toeken
nen van trefwoorden daar
aan) en tevens snel het 
materiaal kan ordenen en 
uitdraaien. 

4. het onderzoeksmateriaal 

Dit onderzoek heeft, zoals al eerder gesteld, allereerst een beschrijvend 
karakter. Er worden geen hypothesen getoetst, omdat er zeer moeilijk sprake 
kan zijn van een gedegen bewijsvoering. Conclusies die in dit onderzoek ge
trokken worden zijn in veel gevallen gebaseerd op indrukken, opgedaan tij
dens de totale reeks van observaties en interviews. Het gaat steeds om de 
interpretatie van hetgeen geobserveerd is. Het onderzoeksproces is daarom 
ook moeilijk te reconstrueren. Daarmee sluipt een zwakheid in de studie: wie 
zegt dat hetgeen hier gesteld wordt ook inderdaad geldend is! Geprobeerd is 
natuurlijk de kwalitatieve observatiegegevens op een consequente manier te 
checken door gerichte vragen in interviews. Zij kunnen de observaties 
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ondersteunen of verder interpreteren Er kunnen echter geen verbanden, laat 
staan statistische verbanden, gelegd worden tussen hetgeen iemand doet en 
hetgeen diezelfde persoon zegt, omdat de situaties waarin beide handelingen 
verricht worden verschillend zijn. De 'theory-in-use' is niet hetzelfde als de 
'espoused theory'. Hardop denken tijdens de handeling zou daarvoor de enige 
oplossing zijn, waarbij de onderzoeker steeds de kans moet krijgen gericht 
vragen te stellen. Gezien de in de onderzochte gemeenten gemaakte afspraken 
was dit onmogelijk, daarbij de vraag buiten beschouwing latend in hoeverre 
die onderzoeksmethode nog wel betrouwbare resultaten oplevert, gezien de 
inbreuk die op het normale gedrag en de dagelijkse praktijk gedaan wordt. 
Wel is op een andere manier nog geprobeerd de onderzoeksresultaten van de 
drie cases aan een controle te onderwerpen: in iedere gemeente is na afloop 
van de onderzoeksperiode een eindrapport gepresenteerd en is gediscussieerd 
over resultaten en mogelijke maatregelen. Ook deze discussies hebben funda
menteel bijgedragen aan dit onderzoek. Een probleem dat er daarnaast voor 
zorgt dat de resultaten moeilijk controleerbaar zijn is de grote hoeveelheid 
kwalitatief materiaal: de 150 observaties en 45 interviews zorgen voor onge
veer twee duizend pagina's materiaal. Ook vormen afspraken met betrekking 
tot de anonimiteit van de gemeenten in dit opzicht een probleem. In de be
schrijving van de praktijk is het materiaal van de drie gemeenten onherken
baar gemaakt en wordt van de drie cases gezamenlijk, in een tekst die als 
eenheid wordt gepresenteerd, verslag gedaan. Tenslotte is in deze studie con
stant sprake geweest van een intensieve wisselwerking van theoretisch (li
teratuuronderzoek en empirisch onderzoek. 

Het verslag heeft om voorgaande redenen het karakter van een door de on
derzoeker, op basis van de continu ontwikkelde theoretische inzichten, 
geïnterpreteerde werkelijkheid. De onderzoeker is zijn eigen onderzoeks
instrument. Naarmate het onderzoek vorderde heeft de beschrijving steeds 
meer plaatsgemaakt voor interpretatie, omdat patronen en structuren steeds 
sneller duidelijk werden. Belangrijk daarbij zijn de kaders die verslag doen 
van de observatie, tegelijkertijd illustreren en daarmee ook een onderdeel 
vormen van de bewijsvoering. Binnen de kaders wordt of verslag gedaan van 
een (onderdeel van een) discussie tijdens een vergadering, c.q. observatie, 
danwei een beschrijving gegeven van een reeks van vergaderingen, en de 
ontwikkeling van de discussies daarbinnen. Zij illustreren daarom vaak meer 
dan één onderdeel van deze studie: zowel het gebruik van kennisbronnen, 
zowel de wijze waarop dat gebeurt als de factoren die daarbij een rol spelen. 
Er is eigenlijk geen situatie te bedenken, waarbinnen er sprake kan zijn van 
een afzonderlijke beschrijving van een van de te bestuderen aspecten. Het
zelfde geldt voor de citaten die met name in de hoofdstukken 5 en 6 gebruikt 
worden. Zij hebben echter het voordeel dat zij ontleend worden aan inter
views waarbinnen gericht vragen gesteld zijn naar de boven bedoelde aspec
ten en onderdelen daarvan. Voorzover daarbij duidelijke antwoorden verkre
gen zijn, kunnen de citaten heel direct gebruikt worden en kan ook enigszins 
kwantitatief gesteld worden dat 'relatief veel', 'relatief weinig' of 'de meeste' 
ruimtelijke planners in een bepaalde richting denken en antwoorden. 
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BIJLAGE 2: ARGUMENTATIE 

Uit de analyse van de eerste case bleek er een onderscheid gemaakt te kun
nen (en moeten) worden tussen de zogenaamde conceptuele argumentatie en 
de zogenaamde operationele argumentatie. In eerdere publicaties (zie o.a. 
Arts, 1990) werd voor de eerste soort de term strategische argumentatie ge
bruikt. Deze wordt hier vervangen door conceptuele argumentatie omdat het 
bijwoord 'strategisch' verwarrend zou werken bij het onderscheid in de vier 
besluitvormingssituaties. Het hier behandelde onderscheid kan voor een deel 
verklaard worden door rekening te houden met de in die case specifiek bestu
deerde planprocessen. Van de andere kant kan echter ook gesteld worden dat 
beide soorten argumentatie in het algemeen, afzonderlijk of in een mengvorm, 
voorkomen. Dat wordt ondersteund door de hiervoor behandelde literatuur en 
de analyse van de tweede en de derde case. In zeer veel situaties is er sprake 
van een mix van conceptueel en operationeel argumenteren. 

Tijdens onderhandelingsprocessen tussen de verschillende disciplines binnen 
een planologische werkorganisatie speelt de conceptuele argumentatie een gro
te rol. Bij dat onderhandelen draait het er meestal om dat je de ene persoon 
of groep probeert te overtuigen van jouw gelijk, c.q. standpunt. Er wordt ge
bruik gemaakt van overredingstaktieken. Het kan daarom gebeuren dat er 
niet altijd sprake is van een inhoudelijk juiste argumentatie. Het als winnaar 
uit de onderhandelingen komen kan een grotere rol spelen dan het inhoude
lijk juist argumenteren. Hieronder zullen puntsgewijs de belangrijkste ken
merken worden aangegeven van het conceptueel argumenteren: 
1. conceptuele argumentatie moet vooral gezien worden als een groepsproces, 

een sociaal proces. 
2. inhoudelijke argumenten spelen niet altijd een even grote rol; belangrijker 

dan inhoudelijk juiste argumenten lijkt het winnen van de onderhandelin
gen; argumenten worden meestal wel gepresenteerd alsof ze een inhoude
lijke grondslag hebben, terwijl dat in veel gevallen niet zo is. 

3. er is relatief veel sprake van het stellingnemen door verschillende disci
plines; op dit niveau valt er zeker nog iets te 'verdienen'. 

4. er kan sprake zijn van het selectief en tactisch gebruik van bepaalde in
houdelijke argumenten. 

5. veel discussies worden op ad-hoc basis gevoerd; het toeval speelt hierbij 
een grote rol: die dingen worden meegenomen waaraan min of meer toe
vallig gedacht wordt. 

6. een ander gevolg is dat de persoonlijkheid van de deelnemers een zwaar 
wegende rol speelt; iemand met een sterke persoonlijkheid zal vaak aan 
het woord zijn en oefent daardoor grote invloed op de discussies en daar
mee op het planproces uit. 

7. er dient vaak snel gereageerd te worden: feiten en standpunten komen 
vaak pas 'ter vergadering' op tafel; dit heeft ten eerste tot gevolg dat de 
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snel denkenden de meeste invloed hebben en ten tweede dat door de snel
heid de kwaliteit van de besluitvorming negatief beïnvloed kan worden. 

8. er is nogal snel sprake van het ontbreken van gelijkwaardigheid bij het 
onderhandelen: in een team zitten verschillende disciplines die vaak ook 
uit verschillende lagen van de organisatie afkomstig zijn; dit heeft invloed 
op de manier waarop de discussies gevoerd worden, omdat de 'hogere' 
ambtenaren in veel gevallen veel beter geïnformeerd zijn dan de ambtena
ren die wat lager in de hiërarchie zitten en omdat de kans bestaat dat de 
'hogere' ambtenaren vanuit hun functie meer respect verkrijgen en dat wat 
zij zeggen daarom eerder aangenomen wordt. 

Deze kenmerken kunnen afgezet worden tegen de kenmerken die de operatio
nele argumentatie bepalen. Operationele argumentatie kan voor een groot deel 
tegenover conceptuele argumentatie gezet worden, hoewel er natuurlijk altijd 
van een bepaalde overlap sprake kan zijn. Deze vorm van argumenteren ver
toont de volgende kenmerken: 
1. operationele argumentatie kan vooral gezien worden als een individueel 

afwegingsproces. 
2. inhoudelijke argumenten spelen een belangrijker rol dan in het geval van 

conceptuele argumentatie; het is echter niet zo dat inhoudelijke argu
menten per definitie steeds de doorslag geven. 

3. er is minder sprake van onderhandeling en er wordt daarom ook minder 
stelling genomen; wel worden er vanuit iedere discipline bijdragen gele
verd die als vrij hard gepresenteerd worden en tegelijkertijd als gegeven 
door de andere disciplines aangenomen worden; het uiteindelijke resultaat 
is vaak niet meer dan een optelsom van bijdragen uit de verschillende dis
ciplines. 

4. er is minder sprake van tactisch, c.q. selectief gebruik van argumenten dan 
in situaties waarin de conceptuele argumentatie overheerst. 

5. het toeval speelt ook hier een rol, maar een minder grote dan bij de con
ceptuele argumentatie. 

6. persoonlijkheid speelt een minder grote rol dan in het geval van concep
tuele argumentatie. 

7. men hoeft niet zo snel en ad-hoc te reageren; het uitstellen van de behan
deling van bepaalde problemen, bijvoorbeeld met het oog op tijd inruimen 
voor meer gedetailleerde informatieverzameling, kan eenvoudig gebeuren. 

8. de kans is groter dat er op het operationele niveau eerder sprake is van 
gelijkwaardigheid van de deelnemers aan het overleg; de deelnemers ko
men meestal uit dezelfde laag van de organisatie. 
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BIJLAGE 3: KENNISMANAGEMENT -
LITERATUURONDERZOEK 

1: Nouwen (1990) geeft in zijn artikel aan dat het in een tijd van snelle ont
wikkelingen op het gebied van informatisering, belangrijk is inzicht te krijgen 
in de wijze waarop beleidsmedewerkers informatie verzamelen en hoe zij met 
informatie omgaan. Met name zijn onderverdeling in verschillende informatie
bronnen laat zien dat hij, evenals in dit onderzoek, uitgaat van een breed 
informatie-, c.q. kennisbegrip: bestaande kennis, gemeentelijk onderzoeksbu
reau, andere gemeentelijke diensten, archieven, bibliotheek, (vak)tijdschriften), 
eigen computerbestand, extern computerbestand, zelf bedacht (idee), collega's, 
politieke koers, de krant. "Beleidsmedewerkers ontlenen veel van hun informa
tie aan de kennis die bij henzelf en bij collega's over bestaande beleids
kwesties en actuele onderwerpen voorhanden is. In dat opzicht is er sprake 
van een redelijk intern en gesloten circuit. De mate waarin daarnaast van 
informatie uit meer objectieve bronnen gebruik wordt gemaakt, is beperkt." 
(Nouwen, 1990, blz. 54). Gepleit wordt voor een beter evenwicht tussen endo
gene en exogene informatie, omdat er anders een zogenaamde autistische 
overheid ontstaat. De terechte aandacht in het artikel voor het kennisvraag-
stuk leidt echter niet tot een duidelijke en systematische uitwerking. Wel biedt 
het ingangen voor een effectief kennismanagement omdat het een aantal facto
ren aanduidt die daarbij een rol kunnen spelen: de gebruikte informatiebron
nen en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en cultuur in een organi
satie, de taak en rol van een beleidsmedewerker, het opleidingsaspect. 

2: Van Delden (1990) geeft tevens een reden om actief om te gaan met de 
aanwezige kennis: "De meeste professionals hebben een ( ) ambachtelijke 
opvatting van hun beroepsmatige kwaliteit: het gaat om de persoonlijke 
scheppingskracht en de individuele, verfijnde intuïtie, die door de omgeving 
alleen maar kan worden gestimuleerd, maar niet voorgeschreven. Het beroep 
wordt gezien als een vooral solitaire bezigheid, die alleen in klein verband 
kan worden bedreven." (Van Delden, 1990, blz. 188). Op deze manier ontstaat 
een eilandenorganisatie, waarbinnen het voor een manager zeer moeilijk 
wordt prestaties te beoordelen en te controleren, omdat het 'productieproces' 
zich aan zijn waarneming onttrekt. Daarnaast ontstaan er problemen omdat er 
sprake is van een introverte oriëntatie, er geen ruimte genomen wordt voor 
het ter discussie stellen van normen en achterliggende doelen, en tenslotte 
omdat het beroep gepersonaliseerd is en er dientengevolge geen sprake meer 
is van kritische distantie. De kwaliteit van professionals kan verhoogd worden 
door aandacht te besteden aan deze laatste problemen, die duidelijk een re
latie hebben met het in deze studie naar voren gebrachte kennisvraagstuk. 
Een extroverte oriëntatie (vergelijk Nouwen, 1990), het ter discussie stellen 
van normen en doelen en kritische distantie kunnen alle drie onderdeel zijn 
van kennismanagement. 
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3: Van Donselaar en Heldennan (1990) stellen in dit kader het volgende: "Er 
zullen maatregelen moeten worden genomen die zorgen dat, afhankelijk van 
de verwerkingscapaciteit, de meest relevante documenten op de juiste werk
plekken terecht komen. Maatregelen in deze sfeer zijn voor veel ondernemers 
van het grootste belang omdat hun succes in toenemende mate zal afhangen 
van het vermogen van een onderneming alert relevante informatie te selecte
ren uit de interne en externe informatiestromen en die om te zetten in de 
juiste acties." Ook zij onderkennen het belang van het effectief en efficiënt 
managen van informatie, danwei kennis. 

4: Kochen en Barr (1986) zien het kennisvraagstuk met name in het licht van 
de complexiteit van het planningproces, die vooral het gevolg is van de vele 
actoren die erbij betrokken zijn: "A major source of complexity in planning, 
which creates barriers to effective knowledge utilization, is that no two 
planning participants interpret the key concepts in the same way Effective 
planning requires more interpretive aids to guide the use of various kinds of 
knowledge for these various planning environments. It requires sophisticated 
aids for discriminating among types of knowledge. Knowledge is needed by 
those playing roles as communicators, interpreters, and decision makers." 
(Kochen en Barr, 1986, biz. 80 en 81, zie ook De Zeeuw, 1990). Ook Hart 
(1986, blz. 95) gaat uit van deze gedachte waarbij hij concludeert dat "policy 
making and decision making have increasingly become an excercise in 'know
ledge management'." Kenmerkend voor beide auteurs is dat zij kennismanage
ment aandragen als oplossing voor de interpretatieproblemen van de vele ac
toren in het planningproces en niet als een reactie op een onsystematisch, on
bewust of impliciet gebruik van kennis binnen een individu of organisatie. 

5: Nauta en Smeets (1989, blz. 24) onderkennen de noodzaak van informatie 
bij beheerprocessen in de gebouwde omgeving en tegelijkertijd de noodzaak 
om te zorgen voor een goede informatievoorziening: "Als reactie op deze toe
nemende complexiteit wordt gestreefd naar een betere informatievoorziening 
teneinde processen doorzichtiger, beheersbaarder en voorspelbaarder te ma
ken. Informatie, al dan niet geautomatiseerd, is dan ook een niet onbelangrij
ke factor binnen organisaties aan het worden. Zij speelt een essentiële rol bij 
het beheersen van bedrijfsprocessen, de onderbouwing, invulling en evaluatie 
van beleid, de kwaliteit van de dienstverlening en last but not least, het 
reduceren van bedrijfsrisico's." Hun benadering sluit aan op die van Kochen 
en Barr en die van Hart wanneer zij de informatiebehoefte relateren aan de 
specifieke doelstellingen van de verschillende bij het beheer van de bebouwde 
omgeving betrokken organisaties en instellingen. Belangrijk daarbij is dat zij 
tegelijkertijd constateren dat de betrokken organisaties ook intern een grote 
diffuusheid vertonen: afdelingen en diensten met eigen compententies en am
bities. De knelpunten die zij onderscheiden vormen een ingang voor informa
tie-, c.q. kennismanagement: de beschikbaarheid van informatie (het tekort aan 
informatie als gevolg van het ontbreken ervan, of als gevolg van de onvol
doende uitwisseling tussen betrokkenen, overinformatie), kwaliteit (gespecifi
ceerd naar actualiteit en betrouwbaarheid), doorzichtigheid en toegankelijkheid 
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(gespecificeerd naar technische / administratieve belemmeringen, juridische 
belemmeringen en nnanciële belemmeringen). Zij formuleren afsluitend het 
volgende antwoord op de knelpunten: "Gezien de netwerkachtige structuur 
van de huidige informatievoorziening lijkt een interactie-scenario het meest 
adequaat: een stelsel van afspraken en een continue dialoog tussen betrok
kenen." (Nauta en Smeets, 1989, blz. 29). 

6: Hamel (1990, blz. 248 en verder) sluit daarbij aan door de cruciale rol van 
informatie tijdens het architectonisch ontwerpproces te beklemtonen. Hij stelt 
dat een beter ontwerp mogelijk is door dezelfde informatie anders te verwer
ken of, en dat is in veel gevallen zo, door meer informatie te verzamelen. Hij 
pleit voor een grote aandacht voor het verzamelen van informatie aan het be
gin van het ontwerpproces om de kans zo klein mogelijk te maken dat activi
teiten later afgebroken moeten worden om ontbrekende noodzakelijke infor
matie te zoeken. 

7: Ook de oplossing van Veltman en Pieters (1989, blz. 374) pleit voor een be
ter management van informatie. Zij stellen voor in een organisatie een of 
meer informatiemanagers aan te stellen, wat zal leiden tot: 
- een beter gebruik van de in de onderneming aanwezige informatie; dat 
voorkomt situaties waarin men een behoorlijke inspanning doet om bepaalde 
informatie te verwerven, waama blijkt dat deze elders in de onderneming al 
aanwezig was; 
- een beter gebruik van de buiten de onderneming aanwezige informatie (pu
blieke databases en bij instituten als het CBS); 
- een beperking van de informatie-overlast voor managers; in plaats van dikke 
rapporten van een werkgroep, krijgt men een gericht antwoord, gebaseerd op 
geaggreerde informatie. 

8: Het artikel van Hollander en Ewalts (1990) sluit hierop aan. Zij proberen 
een eerste indruk te geven van wat meer en systematischer aandacht voor in
formatievoorziening zou kunnen betekenen. De kern van het probleem zit vol
gens deze auteurs in het feit dat in de praktijk het voor een beleidsmedewer
ker heel moeilijk is om op de hoogte te blijven van wat om hem of haar heen 
gebeurt en waar anderen mee bezig zijn. Er bestaat een gestoorde relatie tus
sen de beleidsmedewerker, die snel bepaalde beleidsrelevante informatie nodig 
heeft, en onderzoekers en onderzoeksinstituten, die daar niet op in kunnen 
spelen. Intermediairs, een soort van informatiemanagers, en geautomatiseerde 
informatiesystemen over goed gedefinieerde onderwerpen zouden een oplos
sing kunnen bieden. 

9: Natuurlijk kan hier ook het door Van Lohuizen in 1985 geïntroduceerde 
idee van de kennishuishouding behandeld worden. Daarmee wordt meteen de 
sprong gemaakt van het enge begrip informatie naar het ruime begrip kennis, 
zoals dat in deze studie gebruikt wordt. De kennishuishouding heeft betrek
king op het geheel van aanwezige en afwezige kennis van belang voor een 
planningproces, maar meer nog hoe er met kennis binnen zo'n proces omge-
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gaan wordt met het oog op te nemen beslissingen. Binnen een kennishuis
houding kunnen onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd worden: ver
zamelen, structureren, kwalificeren, interpreteren, vertalen, overbrengen, 
verspreiden en het daadwerkelijk gebruiken van kennis. "Knowledge inputs 
take place all through the entire course of the process, as an answer to 
shifting, changing, and even new requirements coming up along with the ma
ny unforeseen developments in planning itself." (Van Lohuizen, 1985, biz. 21). 
Een goed kennismanagement staat volgens de auteur voor een juiste ordening, 
vertaling, verspreiding van kennis. Dit biedt de volgende voordelen: 
- een juiste aansluiting op het planningproces. 
- geen overaanbod van ongestructureerde, niet zinvolle kennis. 
- de mogelijkheid om 'information gaps' op te sporen, en daama, door het in
vullen van die gaten, onzekerheden zoveel mogelijk terug te dringen. 
De handel- en denkwijze die Van Lohuizen aanbeveelt bij het omgaan met 
kennis is een vorm van in zijn ogen effectief en efficiënt kennismanagement 
(zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.1). 

10: Wiig (1988) gaat expliciet in op het begrip kennismanagement. Aan het 
begin van zijn uitwerking van het begrip staat een bepaling van de werkelijke 
waarde van kennis, welke direct gerelateerd is aan de mate waarin een orga
nisatie in een bepaalde situatie in staat is de kennis te gebruiken om de doel
stellingen van de organisatie te bereiken. "As a result, it is a requirement for 
knowledge management to identify where in an organization crucial know
ledge resides and what end values will obtain as a result of active manage
ment of that knowledge." (Wiig, 1988, biz. 106). 
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SUMMARY: 
KNOWLEDGE AND SPATIAL POLICY 

introduction 
The use of knowledge in planning practice is more problematic than people 
have thought so far. This has to be ascribed to the fact that a narrow defi
nition of knowledge is used. It is better to start from a wide definition: know
ledge not only relates to a stock of more or less factual data available to a 
town planner, but also to the interpretations and judgments of the data made 
by the planner. The following question is the gist of this study: in which way 
do planners in Dutch planning practice handle knowledge? 
The study is executed from a vision which comes from a fusion of two lines: 
the line of the dynamic perspective and that of the action-oriented approach. 
The dynamic perspective starts from the following propositions: planning is a 
learning process, a planner has to accept uncertainty, and existing knowledge 
and suppositions have to be debated. A planner has to start from the indeter
minate character of the planning process: do not look for certainty when there 
is no certainty to be found. Within the line of the action-oriented approach, is 
stated that the execution and performance of policy is problematic. The spatial 
order is a product of the purposeful acting of many participants. An action-
oriented vision can bring help when trying to steer or direct the spatial order. 
Action-oriented knowledge plays an important role in this respect: it is know
ledge about the 'objecf concerning a certain spatial problem and about the 
way in which measures, available at this moment or in the future, can in
fluence the object. This knowledge is always of an uncertain character, be
cause, when formulating policy, we will never know what will happen in the 
phases of execution and performance. 

the knowledge model 
With due observance of this vision, a knowledge model has been constructed. 
Centrally located in this model is the concept of the 'knowledge household'. 
The processes described in this study take place there. The knowledge house
hold is formed by the sum total of available and not yet available items of 
knowledge relevant to a planning process, and it also concerns the way plan
ners handle knowledge in that process when taking decisions. In a knowledge 
household, action-theories are used, a concept which confonns to the wide 
definition of knowledge. In this respect two remarks must be made: 
1. there is a difference between soft and hard knowledge; soft knowledge has 
the following features: mostly not written down, non-discursive, subjective 
and interactive; hard knowledge is in most cases written down, discursive, 
objective (or inter-subjective) and hardly interactive. 
2. there are two places in which the question of knowledge can be located: 
the individual and the organisation; therefore we can also speak of individual 
and organisational knowledge. 
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The knowledge household can be, analogous to the second distinction, 
described on an individual and an organisational level. Both in an individual 
knowledge household and in an organisational knowledge household new as
sumptions (action-theories) are formulated continuously, based on hard, soft, 
individual and organisational knowledge. In addition individual and organisa
tional factors can be distinguished in the knowledge model. These factors 
have an influence on the use of knowledge in the following manners: 
1. if policy is strongly denned by politicians, planners probably will not use 
other sorts of knowledge, besides that derived from the politicians. 
2. an intensive network of social contacts within and outside an organisation 
increases the chance of using various types of knowledge. 
3. the time available will influence the use, or non-use, of certain knowledge 
and the way in which this use takes place. 
4. hierarchical relations will influence the use of knowledge. 
5. the use of knowledge will be strongly discipline-oriented. 
6. the role, taken by a planner, will influence the use of knowledge. 
7. the structure of and the culture in an organisation, in which a planner does 
his or her job, will influence the use of knowledge. 

The four decision-situations which are distinguished in this study also have 
an influence on knowledge use. At the same time they give a structure to 
decision-making concerning spatial problems: 
1. situations of strategic decision-making. 
2. situations of strategic-operational decision-making. 
3. situations of decision-making aimed at routine-oriented spatial acting. 
4. situations of decision-making aimed at policy-oriented spatial acting. 
This distinction suggests that the situations follow each other in successive 
phases. There are however no strict dividing lines between the four situations. 
Decision-making aimed at spatial acting ensures that a continuous feedback 
takes place to the framework formed by the strategic and strategic-operational 
decision-making. This concerns particularly decision-making aimed at routine-
oriented spatial acting. When decision-making is aimed at policy-oriented 
spatial acting, the framework is also used, but now as a basis from which to 
deviate. In case of a light deviation the framework will not be changed, al
though that can happen if the frequency of the deviations increases. A drastic 
deviation makes it necessary to reflect on the decisions made on the strategic 
and strategic-operational levels. 

an x-ray of planning practice 
In the empirical research, executed in three middle-sized municipalities, five 
different sources of knowledge are distinguished which can be characterised 
with the help of the classifications hard-soft and individual-organisational: 
documents, external consultation, politics, experience, and signals. The sources 
documents, external consultation, policy, and signals have the character of an 
input in decision-making. Experience can be seen as the integrative element. 
The other sources are brought together in experience and are mixed with the 
insights gained through acting in the field. 
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In the knowledge model we start from the proposi tipn that in a knowledge 
household knowledge is used, resulting in the formulation of spatially rele
vant measures leading to direct spatial actions. In planning practice, the re
sults of the measures and actions find their way back to the knowledge 
household in the following two ways. In the first place we can speak of di
rect experience in the field. A planner works in practice and sees the results 
of the policy and measures formulated and executed by him. This direct expe
rience is partly related to the sources external consultation and signals, which 
mostly come to a planner in a fortuitous way. In the second place there is 
talk of an indirect way by which experience with spatial measures and ac
tions influence the knowledge used in a knowledge household. This concerns 
the role of education, professional magazines, professional contacts (formal 
and informal), congresses, etcetera: summarized, the profession in general. The 
problem in actual planning practice seems to be that for different reasons, 
which will be handled below, there is attention especially for the first-men
tioned feedback, but that this feedback is hardly systematic, hardly conscious 
and very implicit. The fact that at the same time there is hardly any talk of a 
professional feedback, means that things happening in a specific situation can 
not be put in a wider framework. In this way the problem only gets bigger 
and more complicated. 

In the theoretical framework, influencing factors have been mentioned. Let us 
see how they work in planning practice: 
1. politics are an ітрюгіапі input in spatially relevant decisions, but at the 
same time planners have an important influence when p>oliticians form 
opinions; 
2. the hypothesis that an intensive network of contacts will increase the 
chance of using various types of knowledge can not be directly proved in this 
research project. However the fact that planners consciously make internal 
and external contacts, be it in an unstructured way, reflects a need to use 
various types of knowledge from different angles; 
3. the hypothesis that the available time has an influence on the use or non-
use of certain types of knowledge and on the way this use takes place can be 
proved in planning practice; 
4. hierarchical relations do not have an influence on the use of knowledge in 
the sense that the hierarchy ensures that certain knowledge is used and other 
knowledge not. The opinion of a superior must be seen as no more than an 
input for decision-making; 
5. the use of knowledge is discipline-oriented. Education and the way an or
ganisation is structured ensure that; 
6. the role, consciously or unconsciously taken by a planner, has an influence 
on knowledge use; 
7. the culture in an organisation determines whether a planner has an open, 
externally oriented attitude, or if he functiones in a closed, internally oriented 
way. This has an influence on the sort of knowledge which is used. The way 
an organisation is structured has an influence on the culture. 
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The decision situations have a far reaching influence on the use of knowledge 
in planning practice. On the strategic level we can speak of 'new policy. 
Planners are challenged to generate solutions for problems which are very 
often complex, which at the best have similarities with previous problem si
tuations. This leads to depending on mostly soft knowledge, which is stored 
in someone's stock of knowledge. Of course experience plays an important 
role, in addition to a set of political pre-conditions and the things which a 
planner picks up, often in an unsystematic and unconscious way. Therefore 
on a strategic level creative planners with a range of experience, who can 
draw on a differentiated stock of knowledge, are needed. At the same time 
the problem is that the forementioned soft knowledge is operational only on 
an individual level. This problem can be split in two. In the first place 
planners do not, on the strategic level, reason from a common stock of know
ledge. In the second place there is no systematic feedback of the knowledge 
and experience of planners working on an operational level to the persons 
functioning on a strategic level. The latter aspect is an organisational problem. 
These two aspects of the problem concern both the strategic and the strategic-
operational decision situations. It must be noted that on a strategic-operational 
level there is more feedback between the strategic and the operational level. 
In a strategic-operational situation, hard knowledge is also used. Therefore the 
chance of using common, or organisational, knowledge is greater. In the other 
two decision situations, there is a different process. The results of strategic 
and strategic-operational decisions have been put onto paper in most cases 
and can form a common base for the decision situations oriented towards 
spatial actions. That is why in these situations hard knowledge is much more 
used, especially in the case of routine decisions. 

When reacting routinely, planners often take pre-determined decisions. Know
ledge which can be derived from documents and experience is projected on 
the situation to be tackled. The strategic framework allows this sort of routine 
decision-making. The use of knowledge takes place in a systematic way. But 
the unconscious, 'automatic' character means that routine decisions in many 
cases are not very logical: the routine decisions do not always correspond 
with the things happening in the field. When deciding in a policy-oriented 
way, a planner necessarily deviates from routine, because this latter brings no 
relevant solutions. His or her stock of knowledge, especially in the form of 
soft knowledge, is used to come to a conclusion. 
The decision situations oriented towards spatial acting are the moments in 
which fruitful and relatively certain action-oriented knowledge is acquired. 
The question can be put whether this really happens in practice. When reac
ting routinely this is hardly the case, and when it is so, it is an unconscious 
process. Policy-oriented reactions ensure a conscious generating and using of 
action-oriented knowledge, because this is necessary to find solutions. This is, 
however, an unsystematic process. In this way a potentially fruitful moment 
is rarely used to take a necessarily action-oriented way of looking at things, 
although this could be very relevant for strategic decisions. 
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knowledge management as a solution 
The preceding conclusions are qualitative ones. It is not possible to assess 
directly the influence of recommendations for action which can be formulated 
from these conclusions. However, this does not mean that no recommenda
tions can be formulated which would give a more conscious, explicit and sys
tematic use of knowledge. In this study, the entirety of such recommendations 
is called 'knowledge management'. Knowledge management can be defined as 
the productive and flexible control of knowledge in a person and in an orga
nisation. The control must be productive because we have to start from 
knowledge growth, both in a person and in an organisation. The control must 
be flexible because knowledge is never firm and must be debated. This flexi
bility follows the forementioned vision of the necessarily dynamic perspective 
of planning and especially the uncertain character of action-oriented know
ledge. 
There are three points of contact for knowledge management. The first can be 
found in developments in the area of information- and expert-systems. The 
second has its origin in human resources management. The third point is 
found in the field of organisation studies. These three points of contact have 
two similarities. In the first place they start from shared knowledge and in 
the second place they start from a shared learning-culture. The concepts of 
shared knowledge and shared learning-culture connect with the definition of 
knowledge management. This leads to the following rules which give an ope-
rationalization of the concept of knowledge management: 
- make hard what is soft, but not so hard that it is not flexible. 
- make organisational what is individual, if that is in the interest of an 
organisation, but do not be afraid to see organisations as flexible phenomena. 
- determine in which decision situation you are acting and determine, taking 
this situation into account, your knowledge sources, the way they are avai
lable to you and the factors which influence their use in a positive or nega
tive way. 
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