
Benschop, 12 november 2012

Instrumenten voor stedelijke herontwikkeling

De maakbare stad



• Bestuurskundige (Twente/NSOB) en psycholoog (Phoenix)

• Via Kolpron (nu ECORYS) in stedelijke ontwikkeling

• Oprichter van 

• Rebel (2002): Adviseren en ontwikkelen op grensvlak publiek/privaat

• Springco (2015): Voorspellen gedrag en voorkeuren van mensen met data

• CartoTool (2017): Gebruiksvriendelijke GIS-viewer

• Voorzitter van Stichting Klankbord Benschop (Utrecht)

Wie is Gert-Jan Fernhout?
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Het gaat goed met leefbaarheid en veiligheid, 

behalve in een aantal gebieden. De aanpak 

van het NPRZ lijkt te werken.

Opdracht:

1. Integrale analyse van 16 gebieden (zie »)

2. Integraal programma voor 16 gebieden

3. Ex-ante evaluatie maatschappelijke 

waarde

Vraag: Moet Rijk hierin investeren?

(of Spoor 1 van het Programma Leefbaarheid en Veiligheid)

Integrale aanpak 16 stedelijke vernieuwingsgebieden
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Hoe kunnen we data gebruiken?



Nul- en projectalternatief door de tijd

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)



Opgave = Ambitie - Actualiteit

Probleem-analyse

Ongeveer 30 indicatoren in 6 

Thema’s (Huishoudens, Wonen, 

Openbare ruimte, Veiligheid, 

Onderwijs, Zorg en Sociaal 

Domein).
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Wat zijn de opgaven?

Wat doen best practices?

Waar wil de stad naartoe?

Waar liggen meekoppelkansen met andere opgaven

Energietransitie

Woningbouwopgaven

Krimp-opgave

Waar zijn bekostigingbronnen?

Ervaring, kennis lokale situatie, analytisch vermogen, creativiteit en 

gogme zijn belangrijk.

Van probleem-analyse naar programma



Van Programma naar Effect

Effectenboom
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Van Effect naar Maatschappelijke waarde

Een handige rekentool in Excel



[Titel] | Status: [...] 10

Resultaat van de analyse

Maatschappelijke waarde



Wie profiteert, betaalt (mee)

Ladder van Bekostiging
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Overzicht baten naar baathebber

Sigarenkistberekening waar baten neerslaan (x €1000).

Inkomsten (EUR) EUR Uitgaven EUR

Toeristenbelasting buitenlandse bez. € 169.450 Bijdragen

Besparing op uitkering € 14.605 Gemeentelijke subsidie € 10.915.150

OZB PM

Investeringen

Infrastructuur en voorzieningen PM

Overige overheidsuitgaven

Organisatiekosten Gemeente € 636.137

Overige kosten PM

Totaal € 184.056 Totaal € 11.551.286

Inkomsten (EUR) EUR Uitgaven EUR

Extra BTW inkomsten Bijdragen

BTW buitenlandse bezoekers € 1.748.874 Rijkssubsidie € 10.915.150

BTW bestedingsimpuls YOG € 904.891

Faciliteiten en infrastructuur PM

Extra inkomstenbelasting

Geactiveerde jongeren PM Overige overheidsuitgaven

Hogere salarissen door sporten € 386.543 Organisatiekosten Rijksoverheid€ 70.682

Hogere salarissen door stages € 2.666.796 Overige kosten PM

Hogere salarissen door bestedingseff. € 1.743.903

Winstbelasting

Hogere winst door bestedingseff. € 150.696

Besparingen

Justitiele keten jeugdcriminaliteit € 229.092

Totaal € 7.830.796 € 10.985.832
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Van binnen naar buiten met behulp van data

Leefstijlen
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Leefstijlen

Wat weet Springco van Gert-Jan Fernhout
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Leefstijlen

Wat vermoedt Springco over Gert-Jan Fernhout?
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Leefstijlen

Andere leefstijl, andere voorkeur
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Stug verende grens tussen openbaar en absoluut prive

Verrassende ontspannen leefomgeving

Stabiele eenvoud geeft toegang tot buitenIdentiteit wordt gevoed door de leefomgeving

Institutionele leefomgeving met gelijkgestemden Sociale rituelen geven houvast

Maakbaarheid op eigen domein Leefomgeving is een verbindend organisme

Eigen eiland

Open huis

Deel van het geheel

Vertrouwde basis

Eigen ruimte

Eigen binnenwereld

Woning is privé

Lifestyle attribuut
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Leefstijlen

Leefstijlen voorspellen waardeontwikkeling
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Leefstijlen

Wat wil Lucas?
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Investeren in het Sociaal Domein loont. Maar dan moet je het wel goed doen 

en volhouden. Uitdaging is om baten te vertalen naar (inkomende) 

kasstromen.

Analysetools helpen om goed beleid te maken, te overtuigen, goede besluiten 

te nemen en tussentijds bij te sturen.

Een goed programma is maatwerk, maar goed gejat blijft beter dan slecht 

bedacht. Standaardisatie in analysetools maakt uitwisselen van ervaringen 

makkelijker.

De gemiddelde inwoner bestaat niet. Data en informatietechnologie maken

het juist mogelijk om vanuit ieder individu te kijken.

Wrap up

De maakbare stad is terug van weggeweest!



www.rebelgroup.com

Over Rebel

No change without a Rebel

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied

van duurzaamheid, transport, gebiedsontwikkeling, zorg en de sociale

sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als

investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee.

Toegewijd aan het creëren van verandering, initiëren en realiseren we

ook onze eigen projecten. We leveren kwaliteit op het gebied van o.a.

strategisch advies & ontwikkeling, bedrijfsanalyses &

evaluatie, partnership consulting & contracten, financieel advies &

modellering en investeren & fondsbeheer.

Samen buiten de lijntjes kleuren

Het Rebel-avontuur begon in 2002 met tien stoelen. Aan een grote ronde tafel 

besloten wij als eerste Rebels – na een carrière bij adviesbureaus – een eigen 

onderneming te starten. Eentje zonder kaders, hiërarchie en bazen. Een plek 

waarbinnen iedereen zijn beste zelf kan zijn. Alles wat we in ons hebben, leggen 

we op tafel. Intrinsieke motivatie, de drang om verandering te brengen, inhoud en 

één focus: impactvolle projecten realiseren, wereldwijd. Inmiddels werken we met

meer dan 180 Rebels vanuit onze kantoren in Rotterdam, Antwerpen,

Washington D.C., Johannesburg, Manila en Jakarta.

Hoe we op die dag met elkaar begonnen, is hoe we vandaag werken

voor en met onze samenwerkingspartners: op basis van vertrouwen.

In alles wat we doen – en dat is veel – is ons streven om een positieve

impact op de wereld te hebben. Op het raakvlak van publiek en

privaat, omdat ons Rebel-rode hart daar ligt waar maatschappelijke

waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. Een ambitieuze

doelstelling misschien, maar wel één die uitdaagt. We nodigen iedereen

uit aan te schuiven en onderdeel te worden van de verandering.

Samen buiten de lijntjes kleuren. Als overheid, bedrijf en individu.
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Wijnhaven 23

3011 WH Rotterdam

Nederland

+31 10 275 59 90

info@rebelgroup.com

www.rebelgroup.com

gertjan.fernhout@rebelgroup.com

+31-6-233.6543.7

Gert-Jan Fernhout
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