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De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om nieuwe 
werkwijzen bij de overheid. Dit geldt zeker voor werkloca-
tieontwikkeling. Het denken in ’locatie, locatie, locatie’ zou 
mijns inziens steeds meer vervangen moeten worden door 
‘motivatie, motivatie, motivatie’. De overheid krijgt een 
specifieke rol in het identificeren en bouwen van concrete 
kansen (business en value cases) gebaseerd op investerings- 
bereidheid van private partijen. Situatieafhankelijk invulling 
geven aan woorden zoals faciliteren, aanjagen en uitnodigen 

is noodzakelijk. Praktijkgericht onderzoek en het delen van kennis kunnen samen 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de wenselijke ontwikkeling in het denken, 
handelen en samenwerken. Dit lectoraat gebruikt hiervoor de succesvolle werkwijzen 
van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel als vertrekpunt.

Lector dr. Kjell-Erik Bugge (1956) is, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest 
in de industrie, sinds 1992 in dienst van Saxion. Zijn belangstelling voor de com-
plexiteit van werklocatieontwikkeling was al snel gewekt, en die resulteerde in 
een grote diversiteit aan praktijkgericht onderzoek in opdracht van overheden en 
private partijen. In 2013 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 
een onderzoek naar het versnellen van herstructureringsprocessen van bedrijven-
terreinen. Sinds 1 september 2015 is hij lector Ontwikkeling Werklocaties bij Saxion.
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mens die vragen stelt, leert en samen-
werkt om werklocatieontwikkelingen 
te verbeteren. Mijn tweede boodschap 
is even simpel en even belangrijk: je 
krijgt mensen in beweging als je op 
een positieve en constructieve manier 
rekening houdt met wat ze willen. 

De opdracht voor 
het lectoraat 
Samen met HMO is het volgende doel 
voor het lectoraat geformuleerd:

“Het lectoraat identificeert en deelt ef-
fectieve werkwijzen voor de overheid 
voor het situatieafhankelijk en vraag-
gericht ontwikkelen van toekomstbe-
stendige en vitale werklocaties”. 

Het doel bestaat uit meerdere opgaven, 
zoals het identificeren, delen en vast-
stellen van wat effectief is, en betekenis 
geven aan ‘vraaggericht’ en ‘situatieaf-
hankelijk’. Dit klinkt waarschijnlijk heel 
ingewikkeld en abstract. Moeilijk is het 
zeker! Kennis delen is veel meer dan al-
leen informatie uitwisselen. De volgende 
stap is daarom om de essentie duidelijk 
te maken en heel kort uit te leggen wat 
we gaan doen. We gaan in ieder geval 
kennis delen en we gaan effectieve werk-
wijzen identificeren. Dit vertalen we in 
twee vragen, die we volgens de aanpak 
van het jongetje in het voorbeeld formu-
leren. De eerst vraag wordt dan: “Wat is 
een goede manier om kennis te delen, 
en waarom?” En de tweede vraag wordt: 
“Wat is goede kennis, en waarom?” 

Geachte aanwezigen, Ik wil graag 

mijn lectorale rede beginnen met 

een voorbeeld: een voorbeeld dat in 

al zijn eenvoud laat zien welke op-

gave het lectoraat heeft gekregen. 

Een eerste ode 
aan de mens:
het vermogen 
om de essentiële 
vragen te stellen
Waarschijnlijk zullen jullie het uit ei-
gen ervaring herkennen. Enkele jaren 
geleden stond ik de auto te wassen, 
toen een kleine jongen langs kwam. 
Hij stopte, en keek geïnteresseerd 
naar wat ik deed. Toen zei hij: “Wat 
doe jij?” En uiteraard antwoordde 
ik: “Ik ben de auto aan het wassen.” 
Hij dacht niet lang na over mijn ant-
woord, maar vroeg meteen: “Waarom 
dan?” Toen ik vertelde dat ik het fijn 
vond dat de auto schoon was, kwamen 
meteen zijn volgende vragen: “Waar-
om dan?” en “Mag ik meedoen?“ Wat 
kunnen we hieruit leren? Dat het kind 
eigenlijk een briljante wetenschapper 
is. Het leert door de essentiële wat- en 
waaromvragen te stellen, door te ob-
serveren en door iets zelf te proberen. 
Dit is ook de eerste boodschap die ik 
vandaag wil overbrengen. Het is de 
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De nieuwe
economische
werkelijkheid
Toch zijn er wel degelijk ook positieve 
ontwikkelingen te melden. ‘Nederland 
BV’ klimt - voorzichtig - uit de econo-
mische recessie. De signalen zijn dui-
delijk. Het Centraal Planbureau (CPB) 
verwacht landelijk 1,8% economische 
groei in 2016 (CPB, 2016). De ING-
bank zag in het vierde kwartaal van 
2015 een forse toename in investe-
ringsbereidheid onder middelgrote 
bedrijven, en verwacht in 2016 een 
verdere toename (ING Investeringsba-
rometer, 2015). Een herstel in werkge-
legenheid is zichtbaar: na een afname 
in de periode 2010 – 2014 van ongeveer 
8600 banen in Overijssel, zijn er vanaf 
april 2014 tot april 2015 ongeveer 
3500 banen bij gekomen (Provincie 
Overijssel, 2 februari 2016). 

Maar voordat ik vertel hoe we 

de antwoorden zullen vinden, 

sta ik eerst kort stil bij een 

gewetensvraag:

Weten we niet
genoeg over
werklocatie-
ontwikkeling?
Als er genoeg bekend is over werklo-
catieontwikkeling dan is dit lectoraat 
overbodig. Hoewel HMO en de pro-
vincie Overijssel beide het nut en de 
noodzaak van het lectoraat zien, is het 
goed om het belang in een breder ka-
der te plaatsen.

Mijn voorlopige antwoord op de ‘ge-
wetensvraag’ is: kennelijk weten we 
nog niet genoeg. Zo heeft de recente 
economische crisis (weer) duidelijk 
de kwetsbaarheid van de grondmarkt 
laten zien. Beslissingen om te her-
structureren zijn niet altijd gebaseerd 
geweest op slechte economische pres-
taties van terreinen (Beekmans, 2016), 
en herstructurering heeft nauwelijks 
effect gehad op het economisch func-
tioneren van terreinen en op de lokale 
economie (Ploegmakers, 2015).
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in het programmeren en omgaan met 
software. Een ander voorbeeld is hoe 
de combinatie van sociale media en 
een wereldwijde toegang tot snelle 
internetverbindingen van invloed is 
op het matchen van vraag en aanbod 
voor producten en diensten. Kopers 
vergelijken producten of diensten op 
prijs en willen tegelijk goede kwaliteit 
en een betrouwbare leverancier heb-
ben. ZZP’ers concurreren in de markt 
met grote organisaties en zoeken naar 
manieren om werk te krijgen via stra-
tegische allianties. Werk, en vooral 
dienstverlening, wordt steeds minder 
plaats afhankelijk. 

Al deze veranderingen hebben grote 
consequenties voor werklocaties. 
Het realiseren van een passend ves-
tigingsklimaat betekent handelen 
vanuit inzicht in de relaties tussen 
snelle technologische innovatie en 
de samenleving. Sociale innovatie in 
werklocatieontwikkeling is daarom 
nodig voor het effectief implemente-
ren en gebruik maken van de nieuwe 
technologische mogelijkheden en het 
snel en effectief realiseren van pas-
sende vestigingsfactoren: Living Tech-
nology noemen we dit strategische 
thema van Saxion. 

Veranderingsproces op gang
Is dit proces van sociale innovatie al 
merkbaar? Ik heb al kort stil gestaan 
bij enkele ervaringen van de afgelopen 
jaren: ervaringen die in ieder geval 
zeggen dat we nog niet genoeg weten 
over werklocatieontwikkeling. Toch 
is er wel degelijk beweging waar te 
nemen. “Arrangementen in de grond-

Nodig om anders 
te handelen,
maar hoe? 
Dé ideale eindsituatie is niet bekend. 
Dat maakt het nodig om een strate-
gie te kiezen. De Taskforce (Her)Ont-
wikkeling Bedrijventerreinen gaf al in 
2008 een duidelijke richting: focus 
op economische stadsvernieuwing, 
verzakelijking en een regionale aan-
pak (THB, 2008). Kort daarna stelde 
Nicis voor om modaliteiten te ont-
wikkelen om samen met private par-
tijen aantrekkelijke business cases 
uit te kunnen voeren (Nicis, 2009) en 
volgde de Roadmap voor verzakelij-
king (VROM et al., 2010). In dezelfde 
lijn past een pleidooi door Pen et al. 
(2013) voor vraaggericht ontwikkelen 
en een professionaliseringstraject bij 
alle betrokkenen, en de recente aan-
beveling van Ploegmakers om keuzes 
meer te baseren op de wensen en 
knelpunten van ondernemers (Ploeg-
makers, 2015). De combinatie van 
economisch gedreven vernieuwingen, 
een zakelijke aanpak, vraaggericht 
ontwikkelen en op deze wijze de 
motivatie van ondernemers centraal 
stellen, kenmerkt precies de werk-
wijze van HMO.

Hoewel de cijfers hoopgevend zijn, 
zeggen ze weinig over de onderliggen-
de economische dynamiek. Wat is er 
bekend over deze trends en ontwikke-
lingen, en wat is de betekenis voor de 
ontwikkeling van vitale en toekomst-
bestendige werklocaties? Duidelijk is 
dat de relaties tussen locatieontwikke-
ling, vestigingsfactoren en gevraagde 
kwaliteit onderhevig zijn aan snelle, 
bijna radicale veranderingsprocessen. 
De economische recessie is hierin een 
‘macro-katalysator’ geweest, maar die 
is zeker niet verantwoordelijk voor alle 
veranderingen. Het Nieuwe Werken, 
toestroom van vluchtelingen, leeg-
stand en transformaties in de kanto-
renmarkt, deeleconomie en circulaire 
economie, groei in aantal ZZP’ers, 
kortere productlevenscycli, demogra-
fische ontwikkelingen en het (budget-
tair) inkrimpen van de lokale overheid: 
samen betekenen deze ontwikkelingen 
een zeer actuele, urgente en com-
plexe opgave. De opgave kent een 
fysiek-ruimtelijke uitwerking, maar 
betekent vooral dat nieuwe manieren 
van denken, handelen en samenwer-
ken nodig zijn. 

Consequenties voor
werklocatieontwikkeling
De nieuwe economische werkelijkheid 
wordt voor een groot gedeelte mo-
gelijk gemaakt door ICT. 3D-printing 
betekent nu al een kleine revolutie 
in snelle maatwerkproductie, en kan 
productie veel dichter bij de klant 
brengen. 3D-printing heeft ook con-
sequenties voor de werkgelegenheid. 
Vakbekwaamheid in materiaalverwer-
king verschuift naar vakbekwaamheid 

markt voor bedrijventerreinen zijn 
vastgeroest” (Needham, Groen en 
Segeren, 2005). Deze uitspraak lag 
mijns inziens in 2005 heel dicht bij de 
realiteit. Tien jaar later zeggen van der 
Krabben, Pen en Feijter dat “het beleid 
voor bedrijventerreinen zit in een fors 
cultuur-veranderingsproces waarbij 
het planningssysteem op de schop 
gaat” (van der Krabben, Pen en Feijter, 
2015, p. 10). Dit klinkt een stuk op-
timistischer: er zit wel degelijk bewe-
ging in de aanpak van werklocaties. 
Alleen leidt deze uitspraak wél tot 
twee vragen: welk veranderingsproces 
is nodig, en wat wordt het nieuwe 
planningssysteem? 
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De uitdaging voor het lectoraat is om 
de ‘black box’ van HMO te openen. Wij 
weten dat HMO op verschillende ma-
nieren werkt, maar in essentie komt 
het steeds op drie kernactiviteiten 
neer: het zoeken van een (onderne-
mers)kans, het proces aanjagen en 
vanuit investeringsbereidheid bij private 
partijen kansen uitbouwen tot business 
cases die bijdragen aan de achterlig-
gende publieke doelen.

We vergelijken werkwijzen met elkaar 
en we proberen de succesfactoren te 
koppelen aan de uiteindelijke resulta-
ten. Het verschil in perceptie tussen 
ondernemers en de overheid gebruiken 
we om de partijen dichter bij elkaar te 
brengen. We maken ook kennispro-
ducten, maar we willen vooral kennis 
ontwikkelen samen met de huidige 
en toekomstige professionals in open 
communities. Kennis delen is, zoals 
ik eerder al zei, veel meer dan alleen 
informatie uitwisselen. Kennis delen 
betekent het samen ontwikkelen van 
inzicht en competenties.

HMO als
vertrekpunt: 
‘black box’
openen
Nu is het moment om terug te komen 
op de achtergrond van de doelstelling 
van het lectoraat. Het lectoraat is op-
gericht met een bepaalde opdracht: 
effectieve werkwijzen voor werkloca-
tieontwikkeling identificeren en de 
opgedane kennis delen met de huidi-
ge en toekomstige professionals. Het 
vertrekpunt voor de opdracht is de 
werkwijze van de Herstructurerings-
maatschappij Overijssel (HMO). HMO 
is de afgelopen jaren uiterst succesvol 
geweest en een belangrijke vraag was 
daarom hoe de werkwijze van HMO 
gedeeld kan worden met gemeenten 
in Overijssel. 

commitment voor business cases. Het 
woord ‘vertrekpunt’ is belangrijk. We 
zoeken de effectieve werkwijzen voor 
de overheid in het identificeren van 
kansen en investeringsbereidheid, en 
in hoe de overheid kan omgaan met 
de gevonden investeringsbereidheid. 

Werkwijze lectoraat
Hoe gaan we dit doen? We zullen vooral 
kennis delen en om de goede kennis 
te identificeren gaan we praktijkge-
richt onderzoek doen. 

Keuze lectoraat:
focus op motivatie
ondernemer
Wij willen, als lectoraat, concreet aan 
de slag met deze ondernemersgerich-
te benadering. We kiezen hierin voor 
een perspectief zo dicht mogelijk bij 
de ondernemer zelf: kansen en inves-
teringsbereidheid bij ondernemers 
als vertrekpunt voor het bouwen van 

Werklocatie

Kans zoeken. Proces aanjagen.

Uitbouw tot business case.

Implementatie

Effecten

Praktische

werkwijzen

ontwikkelen

Kennis delen

Praktijkgericht

onderzoek

+

+

+

Overheid

Ondernemers

Onderwijs

Onderzoek
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Een tweede
ode aan de mens:
persoonlijke 
competenties
Mijn tweede ode aan de mens gaat 
daarom over het belang van de per-
soonlijke competenties, denk aan: 

•  Deskundig zijn en kennis kunnen  
mobiliseren via een netwerk;

 
•  Over een nieuwe en bredere 

manier van denken beschikken;

•  Concreet en praktisch;

•  Proactief, resultaat- en 
oplossingsgericht kunnen 
werken;

•  Intermediair zijn tussen 
bedrijven en andere partijen, 
zoals gemeenten en banken;

•  Kunnen bemiddelen en 
onderhandelen;

•  Meedenkend, meewerkend en 
flexibel zijn;

•  Betrokken zijn.

Deze punten zijn overigens niet toeval-
lig gekozen. Om precies te zijn geven 
ze namelijk samen een beeld van hoe 
de HMO-professionals worden ervaren 
door partijen die betrokken zijn geweest 
bij HMO-projecten (Bugge, 2013a). 

Kernpunten
voor ons praktijk-
gericht onderzoek
Het openen van de ‘black box’ is op 
zich niet zo moeilijk. We kunnen de 
projecten van HMO onderzoeken en 
op die manier achterhalen hoe er ge-
werkt is en welke effecten er zijn ge-
weest. Alleen is deze stap onvoldoen-
de. Er volgt een tweede stap, en die is 
een stuk moeilijker. 

HMO is namelijk geen gemeente. HMO 
is een private partij en handelt tege-
lijk namens de overheid met publieke 
doelen en middelen en een specifiek 
mandaat (handelingsvrijheid). De 
organisatievorm zal medebepalend 
zijn voor het succes met bepaalde 
werkwijzen. Het is daarom nodig om 
te achterhalen welke werkwijzen ge-
deeld kunnen worden en hoe dat het 
beste kan gebeuren. De ‘hoe-vraag’ 
is namelijk ook niet zo eenvoudig. De 
manier waarop er gewerkt wordt, de 
inzet van persoonlijke competenties, 
is een ‘kunst op zich’ en niet zomaar 
te kopiëren. 

Werkwijzen

Persoonlijke competenties

Organisatievorm
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Van
  "locatie,
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15

kennisdeling is een effectief digitaal 
platform wenselijk. Het werkveld ziet 
verder het lectoraat als onafhankelijk/
objectief en is blij dat we kennis op ver-
schillende vakgebieden combineren in 
het lectoraat. Maar misschien zijn de 
laatste twee punten wel de belang-
rijkste. Het lectoraat wordt ten eerste 
ervaren als heel laagdrempelig: het is 
gemakkelijk voor het werkveld te par-
ticiperen in het lectoraat. Ten tweede 
kan het lectoraat een belangrijke rol 
vervullen in het bij elkaar brengen van 
onderwijs en het specifieke werkveld 
voor werklocatieontwikkeling.

Consequenties 
voor de rol van 
de overheid op 
lange(re) termijn
Tot nu toe heb ik vooral verteld hoe 
we op korte termijn aan de slag gaan. 
Ik wil ook graag even stil staan bij de 
consequenties van het werk van het 
lectoraat voor de langere termijn. 

Het is onze ambitie om door de ken-
nis die we ontwikkelen en delen een 
concrete bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijke discussie over de 
identiteit en (daarvan afgeleid) de rol 
van de overheid in een rechtvaardige 
waardeontwikkeling van bedrijventer-
reinen en kantorenlocaties. Een an-
dere manier van denken en handelen 
raakt de kern van alle majeure vraag-

van studenten. Dit zien we vooral als 
het leren denken als, en werken met 
en voor, private partijen (eigenaren/
ondernemers). Naast de reguliere 
vormen, zoals stages en afstudeer-
opdrachten, doen studenten als on-
derdeel van vakken kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek voor ons naar 
vestigingsfactoren en de rol van de 
gemeente. Extra spannend vinden 
we de gezamenlijke ontwikkeling van 
de nieuwe minor ‘Samenwerken als 
business model’, die in september in 
samenwerking met de opleiding Be-
drijfskunde van start gaat.

Betekenis
lectoraat voor
de huidige
professional
Het werken met de huidige profes-
sional, in eerste instantie richten we 
ons op ambtenaren Economische Za-
ken van de gemeenten in Overijssel, 
vraagt om een andere insteek. Recent 
hebben twee van onze studenton-
derzoekers een ‘tour de Overijssel’ 
gemaakt, waar ze hebben gevraagd 
naar de verwachtingen van en de eer-
ste ervaringen met het lectoraat met 
betrekking tot kennis delen. Opval-
lend, en tegelijk heel herkenbaar, is 
de uitspraak: “We willen wel, maar we 
hebben zo weinig tijd.” Er is behoefte 
aan interactieve werkvormen op loca-
tie in de regio en voor de resterende 
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Betekenis
lectoraat voor
de toekomstige 
professional 
Hoe kan het lectoraat een bijdrage 
leveren aan professionalisering door 
het delen van kennis? Het antwoord 
op deze vraag hebben we niet zelf 
bedacht. We hebben juist geprobeerd 
om in overeenstemming met onze ei-
gen centrale boodschap te handelen: 
vraaggericht. Dit hebben we gedaan 
door de behoefte van onze doelgroe-
pen in kaart te brengen en vervolgens 
de aanpak van kennis delen samen 
met hen op te bouwen. 

Wij werken met twee doelgroepen: de 
huidige en de toekomstige professi-
onals. Eerst wil ik kort vertellen hoe 
we met de toekomstige professional, 
de student, werken. Ik zeg met opzet 
werken, en niet gaan werken, want ik 
ben bijzonder blij met de manier waar-
op we nu al concreet en structureel de 
samenwerking hebben gerealiseerd 
met de opleidingen Bedrijfskunde, 
Vastgoed & Makelaardij, Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Bestuurskunde. Ook 
studenten van de opleidingen Commer- 
ciële Economie en Media, Informatie & 
Communicatie hebben als studenton-
derzoekers al een goede rol vervuld in 
het lectoraat. 

Wij willen, als lectoraat, een concrete 
bijdrage leveren aan het ontwikke-
len van het ondernemend vermogen 

Het is duidelijk dat dit beeld gebruikt 
kan worden voor het eerder genoem-
de professionaliseringstraject bij de 
overheid. Het is even duidelijk dat een 
gemeenteambtenaar Economische Za-
ken zich voor een groot gedeelte nu al 
zal herkennen in dit profiel. De uitda-
ging voor het lectoraat is daarom om 
de genoemde succesfactoren, want 
dat zijn deze punten wel degelijk, nog 
verder te concretiseren.

Effectief
situatieafhankelijk 
handelen
Deze opgave wil ik graag illustreren 
aan de hand van een fictieve, maar 
ongetwijfeld herkenbare uitspraak: 
“Fijn dat je wilt faciliteren en stimule-
ren, maar wat ga je eigenlijk precies 
doen …. En waarom?” Het antwoord 
op deze vraag hoort altijd afhankelijk 
te zijn van de situatie. Faciliteren be-
tekent elke betrokken partij de goede 
informatie geven en het adequaat in-
zetten van middelen zoals capaciteit, 
knowhow en (soms) geld: en altijd op 
het goede moment. Stimuleren bete-
kent het rechtsreeks beïnvloeden van 
motivatie tot het investeren (Bugge, 
2013b, 2015). De uitdaging is daarom 
om effectief te handelen bij verschil-
lende specifieke ontwikkelingen zoals 
gebouwtransformaties, bedrijfsver-
plaatsingen of een campusontwikke-
ling, die allemaal hun eigen kenmerken 
hebben. 
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Cirkel
rond maken ...
Ik ben mijn rede begonnen met een 
eenvoudig voorbeeld. Dit voorbeeld 
was niet alleen bedoeld om aandacht 
te vragen voor het belang van het stel-
len van essentiële vragen. Het was 
ook bedoeld om iets te zeggen over 
onze werkwijze als lectoraat. We wil-
len nieuwsgierig, onbevangen en vol-
gens een systematische werkwijze de 
weg bewandelen van “Wat doe jij?” en 
“Waarom dan?” naar goede kennis. 

En natuurlijk, net zoals in het voor-
beeld, mag jíj meedoen, want co-crea-
tie door samenwerking tussen huidige 
en toekomstige professionals in open 
Communities of Research & Practice 
leidt vaak tot veel betere oplossingen!

om te investeren in een value case, 
mits er eerst investeringsbereidheid 
is bij private partijen. Alleen is het “Ja, 
mits”-principe niet op alle situaties van 
toepassing. Daarom volgt een tweede 
“Nee, tenzij”-principe: als er niet eerst 
investeringsbereidheid is bij private 
partijen dan investeert de overheid 
niet, tenzij te verwachten zwaarwegende 
negatieve effecten voor de maatschap-
pij de investeringen noodzakelijk ma-
ken. Het mag duidelijk zijn dat deze 
benadering inderdaad zou leiden tot 
het eerder genoemde forse cultuur-
veranderingsproces en een plannings-
systeem dat echt op de schop gaat (van 
der Krabben, Pen en Feijter, 2015).

Van hectares 
tellen naar een 
mensgerichte
benadering
In die zin wil ik graag actief meewer-
ken aan een verandering in denken en 
handelen. Het bekende vastgoed-credo 
van ‘locatie, locatie, locatie’ heeft bij 
werklocatieontwikkeling te lang geleid 
tot nadruk op het kwantitatief denken 
in hectares. Ik pleit voor een ruimer en 
veel mensgerichter credo: ‘motivatie, 
motivatie, motivatie’. Investeringsbe-
reidheid draait om wat mensen willen, 
en ook werklocatieontwikkeling is 
mensenwerk!

gedeelte van de overheid. Wat HMO 
doet, is namelijk niet noodzakelijk (in 
de zin van wettelijk vereist), maar ze-
ker wel nuttig. 

Drie stappen zijn dan van belang. De 
overheid bepaalt eerst wat ze moet doen 
op werklocaties. Wat niet verplicht is, 
leidt tot wat de overheid mag en kan 
doen. Tenslotte kiest de overheid be-
wust en beargumenteerd (uit wat mag 
en kan) wat zij wil doen. 

Vertaald in stellingen 
De rol van HMO past mijns inziens 
uitstekend in de laatste categorie. Het 
is boeiend om te verkennen wat de 
HMO-aanpak in zijn meest extreme 
vorm, namelijk investeringsbereidheid 
bij private partijen als voorwaarde 
stellen voor een eigen bijdrage, zou 
kunnen betekenen voor de werkwijze 
van de overheid. Ik presenteer dit in 
de vorm van twee stellingen. De eer-
ste stelling heeft als uitgangspunt “Ja, 
mits”: de overheid kan ervoor kiezen 

stukken rond werklocaties, zoals de 
regionale programmering van nieuwe 
locaties en de rol van de overheid in 
de markt van bestaande bedrijventer-
reinen en kantoren. Dit betekent voor 
mij dat we dieper ingaan op de rol van 
de overheid in de ontwikkeling van 
‘business cases’ versus ‘value cases’. 

Nut en noodzaak beter scheiden
Ik zou daarom graag op termijn de uit-
daging aangaan om de nieuwe econo-
mische werkelijkheid en de werkwijze 
van HMO te ‘spiegelen’ aan de huidige 
toepassing van ‘nut en noodzaak’ bij 
werklocatieontwikkeling. In de huidige 
toepassing worden de twee woorden 
‘nut’ en ‘noodzaak’ vaak als één ge-
heel gebruikt, maar dat geeft onvol-
doende recht aan het feit dat iets wat 
nuttig is lang niet altijd noodzakelijk 
is. De boeiende vraag wordt dan niet 
meer welke werkwijzen gedeeld kun-
nen worden met gemeenten, maar in 
welke mate de HMO-aanpak model 
zou kunnen staan voor een nieuw EZ-

Wat de overheid
wil doen

Wat de overheid
mag en kan doen

Noodzaak: 
Wat de overheid moet doen
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Nu rest mij alleen een belangrijke laatste taak, en dat is een kort dankwoord. 
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en de mogelijkheid om het lectoraat te ontwikkelen. Ook dank aan collega’s en 
in het bijzonder Margot, Maarten en Ard als leden van het kernteam van het lec-
toraat. Ik wil ook graag even stil staan bij enkele individuen die veel betekend 
hebben op mijn weg naar vandaag. Barrie Needham heeft mij tijdens mijn pro-
motieonderzoek niet alleen meegenomen op een reis naar de beheersing van het 
wetenschappelijk denken en werken, maar heeft mij vooral de kracht laten zien 
van de zorgvuldige formulering. Theo de Bruijn, onze dagvoorzitter, heeft mij 
gesteund en geholpen bij alle stappen in mijn carrière binnen Saxion van docent-
onderzoeker via associate lector tot - vandaag - lector. Ik weet mij nog heel goed 
te herinneren hoe hij mij, in de aanloopfase naar dit lectoraat, bij onze toenmalige 
directeur als ‘lectorabel’ omschreef: een mooi nieuw woord voor de Dikke van 
Dale? Tenslotte, en hoe kan het anders, wil ik mijn gezin bedanken. Mijn zoon 
Joris, die zo vaak heeft laten merken dat hij trots is op zijn ‘oude pa’. En natuur-
lijk mijn vrouw Antonietta. Er zijn momenten geweest de afgelopen jaren, zeker 
tijdens mijn promotieonderzoek, dat ik het geloof in mijzelf tijdelijk kwijt was. Bij 
Antonietta was er nooit sprake van twijfel: zij heeft mij altijd gesteund en is altijd 
in mij blijven geloven. Dank je wel!
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