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Stadsbeheer Rotterdam.   

Toezicht & handhaving

• Toezicht

• Handhaving

• Parkeervoorzieningen

Schone stad

• Afvalinzameling & hergebruik

• Reiniging

• Vervoer en materieel

Openbare werken

• Stedelijk beheer

• Gebiedsbeheer

• Uitvoering werken
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Sturen op maatschappelijke waarden   

Maatschappelijk waardenmodel

Model dat inzichtelijk maakt aan 

welke waarden het beheer van de 

openbare ruimte in Rotterdam 

bijdraagt en helpt om keuzes te 

maken.

Aanleiding

De wereld om ons heen is veranderd. 

Strategische opgaven vragen om 

een integrale blik. 

Wens: breder sturen. 

Assetmanagement: behoefte 

aan (een update van) concrete 

instrumenten om de juiste 

afwegingen mee te kunnen maken. 



Sturen op waarden vraagt een andere mindset



2021: verkenning & onderzoek.

Op zoek naar stakeholders, waarden en indicatoren: 

scan visiedocumenten & verdiepende interviews. 



Waardegestuurd beheer: de 6 kapitalen

Van buiten naar binnen denken

“De waarde ligt buiten”

Belangen van de stakeholders staan voorop

Het 6-kapitalenmodel als ‘kapstok’ 

Waardecreatiemodel, afkomstig uit de 

financiële wereld, om integraal te rapporteren 

over de waarde van een organisatie. Dit is het 

eenvoudigste model om alle belangen een 

plek te geven.

Geld, 

waardepapieren

Geproduceerd 

kapitaal, assets: 

kwaliteit,

beschikbaarheid

Gezondheid, veiligheid, 

opleiding,

talentontwikkeling

Kennis, data, 

innovatie

Relaties, 

netwerken, 

participatie,

vertrouwen 

Milieu, duurzaamheid, 

biodiversiteit

Bron: IIRC, bewerking AssetResolutions



Rotterdams ‘waardenwiel’ – work in progress...



Assets, waarden & keuzes



Waardenspanning...



Ontwikkeling van instrumenten: het tactisch fundament.

12

Om de impact van assets op de 

maatschappelijke waarden te kunnen 

vaststellen en sturen zijn instrumenten nodig. 

Juiste focus?

Weten we zeker dat we onze aandacht 

op de juiste dingen richten?

Waarde toevoegen?

Kunnen we de bijdrage van onze activiteiten 

aan de maatschappelijke waarden en de 

LT doelstellingen van de organisatie 

zichtbaar maken?

Beste keuze?

Leveren we met de middelen die we 

beschikbaar hebben, een zo maximaal 

mogelijke bijdrage aan de maatschappelijke 

waarden van Rotterdam? 



Beste keuze?

Bijdrage aan 

waarden? 

Juiste focus?

Instrumenten: van waarden tot beslissing.

Alle vraagstukken 

(waar gaat het nu niet goed - beoogde effecten)

Belangrijkste risico’s 

of kansen

(waar moeten we iets mee?)

Keuze van 

oplossingsrichting 

(operationele doelen)

Prioritering

(assets, 

locaties, 

opties)

Keuze

Maatschappelijke waardenmodel

(wat willen we als stad - kernwaarden voor assetmanagement)

Met een matrix  bepaal je 

aan welke vraagstukken je 

aandacht moet besteden

(prioritering)

Met een rekenmodel 

bepaal je waar 

(locaties/assets) de 

gekozen maatregel de 

meeste impact heeft 

Uiteindelijke beslissing obv een 

maatschappelijke kosten-baten 

analyse (beslisdocument)



Casus Hofbogenpark: 1 van de 7 ‘stadsprojecten’. 

Ambitie stadsprojecten

Aantrekkelijke openbare plekken 

waar bewoners en bezoekers 

elkaar ontmoeten, bewegen en 

recreëren. En die tegelijkertijd een 

oplossing bieden voor andere 

belangrijke opgaven van de stad.



Kansen. 



Zelf aan de slag! 

Eigenaars horecatent

‘geld moet rollen’
Ecologen

‘het tij keren’

Actieve bewoners

‘toffe plek voor de wijk’
Touroperators

‘Rotterdam wereldstad’



Wat moet er gebeuren met de Hofbogen? 

Selecteer als groep 3 tot 5 zaken 

waar het park aan moet voldoen. 

Noteer op de flip.

Motiveer jullie keuze. Wat levert 

deze voorziening op? Wat is het 

effect? (Een meetbare KPI mag, 

maar hoeft niet). Noteer op de flip.

Pitch. Overtuig de rest van jullie 

keuze in een weergaloze pitch. 

15 minuten.

Succes! 



Bedankt voor je komst!

Vragen? 

Schiet ons nog even aan bij de borrel.

Presentatie ontvangen?

Laat je mailadres dan even bij ons achter. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van assetmanagement 

in Rotterdam? Meld je dan aan voor onze #AssetAlert. 

Wij zijn te bereiken via assetmanagement@rotterdam.nl


