
Meervoudige
waardecreatie
“Hoe komen we samen tot slimme oplossingen 
die bijdragen aan meerdere (maatschappelijke) 
doelen en opgaven tegelijk?”  



Presenter
Presentation Notes
MVC = creëren van synergie tussen maatschappelijke opgaven/vraagstukken Kenmerken: Veelheid aan actoren; breed pallet aan waarde(n); lange termijn oriëntatie; open/half-open planprocesVoorbeelden: multifunctionele kademuur, integrale leidingen tunnel, nieuwe sanitatieWaarom? Er worden kansen gemist; in principe vertegenwoordigen integrale/meervoudige oplossingen meer waarde dan enkelvoudige oplossingen die naast elkaar worden gerealiseerdBestaande planprocessen en rekenmodellen passen niet goed bij organisatie-overstijgende opgaven; 



Werksporen

Ontwikkeling toolbox Toepassen in projecten

 Waterschap Limburg
 Brainport SD Helmond
 Koppelkansen Amsterdam
 Superlocal Kerkrade
 Binckhorst Den Haag
 N200 Amsterdam-Halfweg
 Perspectief in de Polder
 (Systeemvernieuwing Dunea)



Doelgroep & hulpvragen

• Ik ben projectleider en ik ga een nieuw 
ontwikkelproces starten/zit vast in mijn huidige proces
en ben op zoek naar strategieën om sturing te geven 
aan mijn proces

• Ik ben projectmedewerker en zoek handvatten/tools 
die kunnen helpen bij de uitvoering van een project

• Ik ben directeur en zoek richtlijnen om 
professionals/medewerkers aan te sturen om 
meervoudig en integraal denken en werken

• Ik ben bestuurder en vraag me af wat ik kan doen om 
institutionele verandering in mijn organisatie te 
bewerkstelligen?

Doelgroep: Gemeenten, nutsbedrijven, waterschappen, ontwikkelaars, woningcorporaties, etc
 Praktijkvernieuwers: programmaleiders, projectleiders, projectmedewerkers, controllers, etc
 Systeemvernieuwers: bestuurders, directies, strategen, afdelingshoofden, business controllers, etc

Doelen:

o Helderheid verschaffen t.a.v. het begrip meervoudige waardecreatie: 
Wat wordt er precies mee bedoeld in deze context? En wat is nut en 
noodzaak?

o Gericht zijn op toepassing in de praktijk; d.w.z. inzichtelijk maken 
welke (set aan) instrumenten nuttig is in welke situaties, en 
aanwijzingen geven over hoe deze instrumenten aan te wenden.  

o Handvatten bieden voor institutionele inbedding en verandering; wat 
is er nodig om toepassing van deze instrumenten binnen en buiten de 
organisatie mogelijk te maken? En hoe ga je daarbij te werk?

o Een basis bieden voor verdere ontwikkeling: d.w.z. mogelijkheden 
bieden voor uitbereiding van het assortiment aan instrumenten, het 
delen van nieuwe ervaringen met de toepassing daarvan, en 
herziening van eerdere inzichten.

 Actueel?



Uitgangspunten
Denktank sessies
+ Er is aandacht voor meerdere maatschappelijke doelen en opgaven tegelijk. Men zoekt oplossingen voor 

meerdere vraagstukken in één of overlappende gebied(en), en is gericht is op samenhang tussen de elementen

+ Trajecten zijn organisatie-overstijgend en er is besef van wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen.

+ Een integrale benadering en het denken vanuit meerdere perspectieven

+ Netwerk-samenwerking en deliberatie tussen actoren zijn belangrijk voor het succesvol aanpakken van 
maatschappelijke opgaven.

+ Denken vanuit de lagenbenadering (bovengronds en ondergronds). 

+ Het gaat om open en iteratieve plan- of ontwikkeltrajecten, waarbij op voorhand niet scherp is wat de uitkomsten 
zullen zijn.

+ Beoordeling van het traject vindt plaats op basis van ‘meervoudige’ waarden en er wordt dus breder of anders 
gewaardeerd dan financiële waarden

+ Focus ligt op de koppeling tussen de korte en de lange termijn

 Actueel?



Toolbox

1. Gebiedsgerichte waarden-inventarisatie

2. Arrangementen voor integrale samenwerking

3. Ontwerp van meervoudige oplossingen

4. Integrale financieringsmodellen (waarde-verdeling)

5. Toetsingskaders & beoordelingsprocedures (waarde-bepaling/afweging)

6. Leren en evalueren

7. Innoveren in waarde(n)systemen

 “Waardegenerator”?



RIO+

(1) Gebiedsgerichte 
waardeninventarisatie

(2) Arrangementen voor integrale 
samenwerking

(3) Ontwerp van 
meervoudige oplossingen

(4) Integrale financieringsmodellen
(5) Toetsingskaders & 
beoordelingsprocedures

(6) Leren & evalueren

(7) Innoveren in 
waardesystemen

(8) Institutional change 
via institutional work



Toolkaartjes Probleemstellingen



Gesprekken

+ Amsterdam
+ Gebiedsplan Wallengebied
+ Multifunctionele kademuren
+ Toekomstbestendige Gooise 

Heuvelrug

+ Helmond
+ …

+ Limburg
+ …. 

Interviews Bestuurlijk
+ Waterschap AGV:  

Perspectief in de Polder

+ Waterschap Limburg

+ …

Testsessies 
+ Dagelijks Bestuur AGV

+ …



Lastigheid
 Opzetten Community of Practice

Lollebeek

 Ruimtebesparende 
inpassingtechnieken Amsterdam

 Gracht van de Toekomst Amsterdam

 Actie-onderzoek in 
gebiedsontwikkeling BSD

 Boeren in-the-lead in Perspectief in 
de Polder 

Kernverhaal
 Frontpage website (werkdoc)

 Blog MVC Koppelkansen (HIER)

 KWR rapport

 …

Verhalen



Probleemdefinitie
“Om de grote maatschappelijke uitdagingen van nu aan 
te pakken, is het sectoraal benaderen van vraagstukken 
niet meer toereikend. De energietransitie, het enorme 

woningtekort, de druk op de natuur, uitdagingen op het 
gebied van waterbeheer, infrastructurele 

vervangingsopgaven en de beperkte ruimte in ons land. 
Het is een opstapeling van facetten die het meer dan 

ooit nodig maken om opgaven in samenhang te bekijken 
en opgaven dus ook tegelijkertijd en integraal aan te 
pakken (PBL, 2021). Deze aanpak vraagt om anders 

werken en organiseren, met oog op een beter resultaat 
waarbij niet alleen de economie, maar ook de mens en 

de leefomgeving er op vooruit gaat. Daarbij is het 
enerzijds zaak om te herdefiniëren wat een ‘waardevol’ 

project is en deze niet alleen de beoordelen op basis van 
financiële maatstaven. Anderzijds is het ook nodig om 

lineaire traditionele plan- of bedrijfsprocessen los te 
laten, omdat deze niet de ruimte bieden om met een 
bredere en circulaire blik naar ontwikkelprojecten te 

kijken.”

Waar projecten gericht op meervoudige waardecreatie 
verschillen van meer traditionele projecten, is dat de 
maatschappelijke uitdagingen in een gebied centraal staan en 
dat deze ook bepalend zijn voor het organiseren van oplossingen 
en niet de structuren van een bedrijf of projectorganisatie. 

Dat is wezenlijk en fundamenteel anders op een aantal punten; 

1) Bestaande bedrijfs- en projectprotocollen moeten in eerste 
instantie losgelaten worden; 

2) Financiering voor het project(en) wordt gestapeld en is 
afkomstig is van verschillende organisaties; 

3) Organisaties verbinden zich aan het oplossen van de 
maatschappelijke opgaven die zich niet altijd op korte 
termijn terugverdienen 

4) Samenwerking is noodzakelijk om uitdagingen aan te 
pakken en systemische problemen op te lossen 

5) Een bredere set aan waarden zijn onderdeel van de 
gezamenlijke businesscase: een ‘value case’, waarbij waarde 
wordt gecreëerd voor alle betrokken actoren.

Uitgangspunten



+ Takken: Integraal werken in projecten/processen
Methoden en handvatten om vorm te geven aan verschillende onderdelen in 
(gebiedsgerichte) ontwikkeltrajecten die gebaseerd zijn op meervoudige 
waardecreatie.

+ Stam: Entree/gemeenschappelijk startpunt
Visueel aantrekkelijke basis/startpunt, van waaruit gebruikers met verschillende 
hulpvragen stapsgewijs verder worden geholpen. Waar kan deze toolbox bij 
helpen?

+ Wortels: Inbedding in de organisatie
Huidig gedrag, structuren en patronen leiden tot enkelvoudig waarderen. 
Veranderingen vragen om een aanpassingen in uitgangspunten, regels en 
routines. Hoe doe je dat?

Online

Fysiek + Spelvorm

+ Gespreksvorm

Vorm



Leesvoer
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