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Managementsamenvatting 

Aanleiding en aanpak evaluatie 

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Dialogic het Programma Groene Technolo-

gieën geëvalueerd voor de periode 2014 – 2019. Het doel van deze evaluatie is inzicht te 

krijgen in de inrichting en het doelbereik van het programma en het bieden van een voor-

uitblik, om daarmee de besluitvorming over de toekomst van het programma te 

ondersteunen. Het onderzoeksproces is zo ingestoken dat dit leerervaringen biedt voor PGT 

en het Rijksvastgoedbedrijf. Het onderzoek bestaat uit een deskstudie, circa 30 interviews 

en casestudies. In deze evaluatie worden de volgende onderwerpen geadresseerd: 

• De opzet, inbedding en uitvoering van PGT. 

• De directe resultaten van PGT. 

• Het doelbereik (doeltreffendheid) van PGT. 

• De doelmatigheid van de uitvoering van PGT. 

• De toekomst van PGT met aandacht voor knelpunten en oplossingen.  

Achtergrond van PGT 

Het Programma Groene Technologieën (PGT) is in 2008 ontstaan binnen de (toenmalige) 

Rijksgebouwendienst vanuit het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’. PGT werd destijds 

door de Rijksgebouwendienst opgezet om doelstellingen ten aanzien van klimaatbeleid te 

realiseren. Door een éénmalige financiële stimulans van 20 miljoen euro vanuit het werk-

programma kon het Rijksvastgoedbedrijf extra bij dragen aan deze doelstellingen.  

In de periode 2012-2020 is het programma voortgezet met het budget dat nog resteerde, 

namelijk 17 miljoen euro. Dit bedrag is opgedeeld in jaarbudgetten die door het Ministerie 

van BZK worden verstrekt aan PGT. Uit de gesprekken is gebleken dat de relatie tussen het 

Ministerie van BZK en PGT vooral van financiële aard is, er is nauwelijks sprake van een 

beleidsmatige onderbouwing van de budgetten.  

Het programma heeft voor deze jaren als doel om binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf 

proactief trendsettende innovaties te stimuleren binnen de gebouwde omgeving, op de on-

derwerpen duurzame energie, energiebesparing en circulariteit. Dit doet PGT door 

innovaties binnen ontwikkel- en beheerprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf te ondersteu-

nen en zelf innovatieve projecten op te zetten.  

Opzet van PGT 

PGT is een programma binnen het Rijksvastgoedbedrijf dat bestaat uit een kernteam, met 

een programmamanager, communicatieadviseur, architect en adviseurs voor duurzaamheid 

en circulair bouwen. Om deze kern is een flexibele schil van enthousiaste medewerkers die 

PGT-projecten ondersteunen. Middels verschillende typen activiteiten wil PGT bijdragen aan 
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verschillende doelen die binnen dit programma gedefinieerd zijn. Deze ‘keten’ van input (fi-

nanciering), activiteiten en output en impact van het programma is door de evaluatie-

onderzoekers geordend en weergegeven in Figuur 1 (volgende pagina). We bespreken in 

deze samenvatting de verschillende elementen kort.  

 

Figuur 1. Logical Framework Analysis; dit laat zien hoe PGT wil bijdragen aan overheidsdoelstellingen. 

De resultaten van PGT 

Activiteiten van PGT 

Om de programmadoelen te bereiken, worden verschillende activiteiten (proces) uitgevoerd. 

De onderstaande ordening van activiteiten is tijdens het onderzoek door de evaluatoren aan-

gebracht. Middels deze activiteiten maakt PGT het mogelijk dat er binnen het 

Rijksvastgoedbedrijf geïnnoveerd kan worden; ze zorgt voor innovatieruimte die er anders 

vaak niet of minder ambitieus was geweest in de RVB-projecten. Vanuit PGT worden de 

volgende activiteiten ondernomen: 

• PGT financiert innovaties binnen projecten met jaarlijks circa 2,5 miljoen euro. Deze 

financiering betreft zowel de aanschaf van een innovatieve technologie als samen-

werkingsprogramma’s, ontwikkeluren en haalbaarheidsstudies. PGT heeft een eigen 
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project (Testomgeving Rijswijk) en financiert innovatie in RVB-projecten. Dit budget 

is een belangrijk middel om innovatie te kunnen stimuleren. 

• PGT scout innovaties in de markt en stimuleert dat projectleiders en medewerkers 

kansen voor innovatie grijpen. Hier speelt PGT, met behulp van budget, kennis en 

enthousiasme, een proactieve rol om innovaties in RVB-projecten toe te passen.  

• PGT heeft een makelaarsfunctie in het verbinden van projecten en medewerkers. 

Het programmamanagement zorgt dat vraag en aanbod van kennis en vaardigheden 

met betrekking tot innovatie bij elkaar komen. Kennisdeling gebeurt echter veelal 

ad hoc en is erg gericht op specifieke projecten. 

• PGT stimuleert dat Rijksvastgoed beschikbaar komt voor het toepassen van inno-

vaties. Dit maakt dat het Rijksvastgoedbedrijf relatief laagdrempelig aan kan sluiten 

bij innovaties die elders plaats vinden én dat innovaties getest kunnen worden. 

• PGT begeleidt en ondersteunt projectleiders bij het ontwikkelen en realiseren van 

innovaties binnen hun projecten. Dit zorgt ervoor dat er meer draagvlak is voor in-

novatieve duurzame toepassingen. 

Output op projectniveau 

Binnen alle projecten waar PGT technische innovatie stimuleert, is er sprake van het toe-

passen van een bestaande innovatie. PGT is daarmee duidelijk geen technisch R&D-

programma, en richt zich, conform haar doelstellingen, op het toepassen en optimaliseren 

van innovaties die ten minste het niveau van een prototype al hebben bereikt. Binnen deze 

toepassingssfeer is de maturiteit van de innovaties sterk verschillend. Naast het toepassen 

van technische innovaties zijn er ook zachte innovaties waar PGT aan bijdraagt. 

We stellen vast dat PGT een belangrijke meerwaarde heeft geleverd in het creëren van 

ruimte voor innovatie binnen de RVB-projecten. Zonder (financiële) steun van PGT had het 

veel meer afgehangen van de doortastendheid van RVB-medewerkers en enthousiasme van 

eindgebruikers of innovatie zou zijn toegepast. Voor veel van de projecten waarbij PGT nu 

betrokken is, is er de indicatie dat er zonder steun van PGT geen innovatie tot stand was 

gekomen of ambitieniveaus een stuk lager hadden gelegen.  

PGT heeft het niet volledig in de hand of resultaten geboekt worden in de RVB-projecten. 

Het programma is vaak afhankelijk van de ontwikkeling van deze projecten zelf. Resultaten 

worden dan niet of later geboekt als RVB-projecten uitlopen, de eindgebruiker haar eisen-

pakket aanpast of panden worden teruggetrokken uit innovatieve projecten.  

Output op programmaniveau 

De projecten dienen gezamenlijk binnen het Rijksvastgoedbedrijf te laten zien dat dat ener-

gieneutraal bouwen mogelijk is én dat energie-innovatie en circulaire innovatie sneller en 

goedkoper beschikbaar komt. Voor het eerste aspect is het belangrijk dat PGT haar projecten 

en resultaten communiceert. Deze communicatie heeft laten zien dat duurzaamheidsmaat-

regelen succesvol kunnen worden toegepast in projecten. Zo is er binnen het 

Rijksvastgoedbedrijf meer aandacht gekomen voor onder meer energieneutraliteit. 
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PGT heeft ook als doel om ervoor te zorgen dat circulaire en energie-innovaties sneller en 

goedkoper beschikbaar worden. PGT biedt in verschillende projecten ontwikkelcapaciteit voor 

trajecten als Plant-e, CRYSTAL of innovaties in de testomgeving. Voor de innovaties die in 

de periode 2015 – 2019 zijn ondersteund, zien we nu nog nauwelijks dat zij ook breder 

geïmplementeerd worden.  

Impact van PGT op de RVB-portefeuille en organisatie 

PGT wil met haar activiteiten impact hebben op de gehele vastgoedportefeuille van het Rijks-

vastgoedbedrijf. Projecten zouden moeten leiden tot energiebesparing, het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen en het sluiten van kringlopen binnen de gehele RVB-porte-

feuille. Gesprekspartners vragen zich af of PGT effect sorteert op deze ‘harde’ resultaten. 

Alhoewel PGT een zeer kleine impuls is op de gehele RVB-portefeuille, mag verwacht worden 

dat de succesvolle innovaties hun weg vinden naar de gehele portefeuille. Als de projecten 

succesvol zijn, komt het echter vaak nog niet tot opschaling binnen de gehele portefeuille. 

Als belangrijk effect van PGT op het Rijksvastgoedbedrijf wordt door gesprekspartners stee-

vast cultuurverandering genoemd. PGT draagt bij aan een meer open en innovatiegerichte 

cultuur. PGT heeft het onderwerp ‘innovatie’ intern op de kaart gezet en zodoende bijgedra-

gen aan initiatieven als de Innovatieprijs. Daarbij creëert PGT ruimte om te innoveren voor 

RVB-projectleiders en worden soms ook vaardigheden aangeleerd om te kunnen innoveren. 

Bredere impact en kabinetsdoelstellingen 

Zoals de doelenboom (Figuur 1) aangeeft, dienen de activiteiten van PGT via een aantal 

stappen bij te dragen aan een duurzame bouwsector (voor wat betreft energie en circulari-

teit) en aan verschillende duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet. We zien daarbij dat 

PGT een indirect effect heeft op het bereiken van deze doelstellingen, namelijk via de RVB-

projecten en de RVB-portefeuille (en vervolgens ook de bouwsector). We stellen vast dat 

van de relatief kleine impuls die PGT is nauwelijks is vast te stellen welke resultaten ze 

bereikt op dit hogere orde doel. Wél richt PGT haar activiteiten op deze doelen en draagt ze 

op het microniveau van individuele RVB-projecten (en individuele bedrijven als Plant-e) bij 

aan deze doelen. Daarbij komt het incidenteel voor dat PGT zélf direct wel een bredere im-

pact heeft buiten een individueel RVB-project of het RVB. 

Strategische oriëntatie van PGT; drie scenario’s 

Op basis van de input vanuit het onderzoek is een analyse gemaakt van de knel- en verbe-

terpunten in de opzet en werking van PGT. Het belangrijkste knelpunt is bij PGT de focus 

ontbreekt (getuige de vele ongelijksoortige doelen in de doelenboom in Figuur 1), waardoor 

het programma niet adequaat kan sturen op resultaten binnen projecten en opvolging of 

opschaling van de projecten én het onduidelijk kan zijn voor RVB-medewerkers waar PGT 

daadwerkelijk aan bijdraagt. Deze analyse én een aantal strategische overwegingen hebben 

geleid tot het opstellen van drie scenario’s waarop het nieuwe programmaplan 2021 – 2025 

van PGT zich kan oriënteren. 
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1. PGT als stimuleringsprogramma voor de toepassing van groene, innovatieve techno-

logie. In dit scenario houdt PGT haar huidige doelstelling en brengt ze meer focus 

aan in de soorten innovatieve projecten die ondersteund worden. Daarbij wordt in-

gezet op zowel het introduceren van technologische innovatie als het delen van 

kennis en opschalen van deze projecten in de RVB-portefeuille. 

2. PGT als innovatieprogramma binnen het Rijksvastgoedbedrijf. In dit scenario laat 

PGT haar specifieke ‘groene technologie’-doelstelling los, en wordt gepositioneerd 

als koppeling tussen beleid en uitvoering op het brede thema ‘innovatie’ (met de 

portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf als richtingwijzer). Activiteiten 

richten zich op enthousiasmeren, motiveren, agenderen en kennisoverdracht. 

3. PGT gaat (voor een groot deel) op in de lijnorganisatie. In dit scenario gaat PGT voor 

een groot deel op in de lijnorganisatie. Het programma loopt immers al bijna 12 jaar, 

en heeft in die periode binnen de RVB-organisatie ruimte gemaakt voor innovatie. 

Wat resteert binnen het (afgeslankte en herijkte) programma zijn enkele innovatie-

adviseurs op concernniveau voor de overkoepelende innovatiestrategie- en opgaven 

en die oog blijven houden voor kansrijke projecten die mogelijk een extra zetje nodig 

hebben (die de lijn niet altijd kan geven). 

Conclusies 

Hieronder presenteren we puntsgewijs de conclusies van de evaluatie. We bespreken daarbij 

de opzet, inbedding, doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomst van PGT. 

Opzet en inbedding PGT 

1. PGT is in de afgelopen periode 2015 – 2019 geprofessionaliseerd. We zien dat 

PGT vanaf het ontstaan een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij ze steeds pro-

fessioneler als programma is gaan opereren. Wel mist er focus binnen het 

programma, getuige de diverse doelen (zie de doelenboom) en verschillende typen 

innovaties die ondersteund worden. Meer focus kan leiden tot betere resultaten.  

2. De beleidsmatige inbedding van PGT is zwak, dit is een mogelijk risico voor het 

voortbestaan van het programma. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is PGT momen-

teel geen onderdeel van één integrale aanpak op duurzaamheid en innovatie. Ten 

opzichte van de budgethouder (het Ministerie van BZK) is er nauwelijks sprake van 

een beleidsmatige invulling van het budget.  

Doeltreffendheid van PGT 

3. PGT draagt in belangrijke mate bij aan innovatie binnen het RVB; voor de hogere 

orde doeltreffendheid zijn ‘harde’ effecten minder duidelijk. 

a. PGT creëert ruimte voor innovatie binnen RVB-projecten. Veel van de pro-

jecten waar PGT aan bijdraagt waren voor wat betreft de innovatie niet of 

met een lager ambitieniveau doorgegaan.  
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b. De bijdrage van ondersteunde innovatie aan de PGT-doelen wisselt tussen 

de RVB-projecten. Het is sterk afhankelijk van de dynamiek in RVB-projecten 

en de duurzame innovatie zelf of bijgedragen wordt aan de duurzaamheids-

doelen. Leren wanneer een innovatie niet bijdraagt aan deze doelen is 

overigens ook onderdeel van het innovatieproces dat PGT stimuleert. 

c. Het effect van PGT op de RVB-portefeuille is minder zichtbaar. PGT is binnen 

het gehele RVB een kleine impuls. Daarbij komt dat opschaling niet vol-

doende aandacht heeft gehad, waardoor geslaagde innovaties nog 

nauwelijks breder in de RVB-portefeuille worden toegepast. 

d. PGT heeft impact op de RVB-organisatie zelf. PGT heeft een bijdrage gele-

verd aan de cultuurverandering binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Mede door 

PGT is er meer aandacht voor innovatie en duurzaamheid. 

Doelmatigheid van PGT 

4. De uitvoeringskosten ten opzichte van het bestede budget zijn niet te hoog. Deze 

uitvoeringskosten beslaan 8% van het PGT-budget. De uitvoering van het soort pro-

gramma’s als PGT is vaak intensief vanwege het maatwerk dat het programma 

binnen ieder gesteund project levert. 

5. Er is potentie om de brede doelmatigheid van PGT te vergroten. Dit betekent dat 

PGT zoveel mogelijk het proces van innovatie (financieel) ondersteunt en de mate-

riaalkosten voor innovatie tracht onder te brengen binnen RVB-projectbegrotingen. 

De toekomst van PGT 

6. We onderscheiden drie richtingen waarheen PGT zich in de toekomst kan ontwik-

kelen. Deze scenario’s staan in de vorige paragraaf beschreven.   

Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek komen we tot de volgende aanbevelingen: 

1. Werk aan een beleidsmatige inbedding binnen het Rijksvastgoedbedrijf. 

2. Realiseer een sterkere beleidsmatige koppeling met het Ministerie van BZK. 

3. Werk aan een strategische focus en aanscherping van doelen. Hierdoor kan vanuit 

PGT sterker gestuurd gaan worden op resultaat en is duidelijk op welke wijze PGT 

aan specifieke doelen bijdraagt. Dit versterkt de legitimiteit van het programma. 

4. Stel selectiecriteria op voor de keuze van projecten. Laat dit expliciet functioneren 

in de beoordeling van projectideeën. Benoem opschaling hierbij als belangrijk ele-

ment en probeer ook projecten te selecteren die elkaar versterken. 

5. Richt voor ondersteunde projecten een standaard projectcyclus, waarbij al in een 

vroeg stadium aandacht uitgaat naar het opschalen van succesvolle innovaties en 

geleerde lessen.  

6. Zet het programma intern beter op de kaart. Maak duidelijk wat PGT kan betekenen 

voor RVB-medewerkers. 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond (paragraaf 1.1) en aanleiding (paragraaf 1.2) 

van deze evaluatie, alsook de doelstelling (paragraaf 1.3) en gebruikte methoden (paragraaf 

1.4). We sluiten af met een leeswijzer (paragraaf 1.5).   

1.1 Achtergrond Programma Groene Technologieën 

Het Programma Groene Technologieën (PGT) is in 2008 ontstaan binnen de (toenmalige) 

Rijksgebouwendienst1 vanuit het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’. PGT werd destijds 

door de Rijksgebouwendienst opgezet om doelstellingen ten aanzien van klimaatbeleid te 

realiseren. Door een éénmalige financiële stimulans van 20 miljoen euro vanuit het werk-

programma kon de toenmalige Rijksgebouwendienst extra bijdragen aan deze doelstellingen.  

In de periode 2012-2020 is het programma voortgezet met het budget dat nog resteerde, 

namelijk 17 miljoen euro. Het programma heeft voor deze jaren als doel om binnen en buiten 

het Rijksvastgoedbedrijf proactief trendsettende innovaties te stimuleren binnen de ge-

bouwde omgeving, op de onderwerpen duurzame energie, energiebesparing en circulariteit. 

Dit doet PGT door innovaties binnen ontwikkel- en renovatieprojecten van het Rijksvastgoed-

bedrijf te ondersteunen en zelf innovatieve projecten op te zetten.  

In 2020 loopt de huidige programmaperiode en bijbehorende financiering af. Er is vanaf 2021 

nieuw budget beschikbaar á 2,5 miljoen euro per jaar voor PGT. Dit zal worden besteed 

conform het nieuwe programmaplan voor de periode 2021 – 2025. Dit plan wordt in de 

loop van 2020 geschreven en vastgesteld2. 

1.2 Aanleiding voor de evaluatie 

Het Rijksvastgoedbedrijf wil aan de hand van deze evaluatie inzicht krijgen in hoe PGT zich 

heeft ontwikkeld en wat het doelbereik van het programma is tot dusver. Voorts wil het 

Rijksvastgoedbedrijf aan de hand van deze evaluatie nagaan hoe het programma verbeterd 

kan worden om in het vervolg (nog) effectiever te zijn, en hoe het daarbij ook kan aansluiten 

bij direct relevante beleidsontwikkelingen (ten aanzien van duurzaamheid) en bij aanpalend 

beleid (zoals innovatiebeleid).  

 

1 In 2014 zijn de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijks-

vastgoed en de Rijksgebouwendienst samengevoegd in het Rijksvastgoedbedrijf.  

2 PGT - Voorstel bestedingsplan 2020 
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Samen met andere evaluaties3 dient de voorliggende evaluatie van PGT als opmaat voor de 

beleidsdoorlichting van Artikel 9.1 ‘Doelmatige Rijkshuisvesting’ van de begroting van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) conform de Regeling Perio-

diek Evalueren (RPE). De evaluatie beslaat de periode 2015 – 2019.  

1.3 Doelstelling van de evaluatie 

Het doel van deze evaluatie is een terugblik op de inrichting en resultaten van het pro-

gramma en het bieden van een vooruitblik, om daarmee de besluitvorming over de toekomst 

van het programma te ondersteunen. In deze evaluatie worden de volgende onderwerpen 

geadresseerd: 

 

• De opzet, inbedding en uitvoering van PGT. 

• De directe resultaten van PGT. 

• Het doelbereik (doeltreffendheid) van PGT. 

• De doelmatigheid van de uitvoering van PGT. 

• De toekomst van PGT met aandacht voor knelpunten en oplossingen.  

 

Als onderdeel van deze evaluatie doen we uitspraken over de doeltreffendheid en doelma-

tigheid van PGT. De doeltreffendheid betreft de mate waarin PGT haar eigen doelen haalt. 

Voor de doelmatigheid definiëren we ‘smalle doelmatigheid’ als de verhouding tussen de 

eigen organisatiekosten (van PGT) en het door PGT gefinancierde innovatiebudget. We be-

naderen ook de ‘brede doelmatigheid’, waarbij de vraag gesteld wordt of het budget van PGT 

op de meest efficiënte wijze haar doelen heeft bereikt. Deze doelmatigheid is in dit kader 

niet kwantitatief vast te stellen. Om wel kwalitatieve uitspraken te kunnen doen, introduce-

ren we een argumentatielijn die past bij de context waarin PGT haar activiteiten ontplooit.  

1.4 Gebruikte methoden 

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Dialogic gezamenlijk met de programmama-

nager van PGT deze evaluatie uitgevoerd. Dialogic heeft daarbij zelfstandig en onafhankelijk 

een aantal interviews gehouden, de analyse uitgevoerd, conclusies en aanbevelingen gefor-

muleerd en voorliggende rapportage geschreven.  

Om uitspraken te kunnen doen over de onderwerpen zijn de volgende methoden gebruikt: 

• Deskstudie – Met deskstudie hebben we een eerste inzicht verworven in de doelen, 

opzet en werking van het programma. Hiervoor zijn onder meer programmaplannen 

 

3 B.v. evaluaties van de ‘Bijdrage monumenten’ en ‘Bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & 

Algemene Zaken’.  



Dialogic innovatie ● interactie 15 

en –verslagen geanalyseerd. Een ander onderdeel in deze activiteit is een portfolio-

analyse van de door het programma gesteunde projecten.  

• Interviews – In interviews is aan betrokkenen gevraagd te reflecteren op de doelen 

en inrichting van het programma, de behaalde resultaten en impact en de toekomst 

van het programma. De volgende betrokkenen (zie bijlage 1) zijn gesproken: 

o Trekkers en adviseurs van PGT-projecten; deze groep is als onderdeel van 

de evaluatie gesproken door de programmamanager van PGT (daarbij on-

dersteund door een rijkstrainee). 

o Betrokkenen binnen RVB; deze gesprekspartners zijn geïnterviewd door Di-

alogic.  

o Externe partijen die betrokken zijn bij projecten waarin ook PGT een rol 

speelt, zijn ook geïnterviewd door Dialogic.  

• Casestudies – Om de werking van PGT in de context van de ontwikkelprojecten van 

het Rijksvastgoedbedrijf goed te doorgronden, hebben we vier projecten geselec-

teerd voor een casestudie (op basis van diversiteit van het type innovatie). Dit maakt 

het mogelijk om de werkingsmechanismes, doelbereik en verbetermogelijkheden in 

de verschillende projecten nader te duiden en van voorbeelden te voorzien. De ge-

kozen casussen zijn de Herman Gorter-panden (als onderdeel van het programma 

‘Kantoor vol Energie’), Graadt van Roggeweg 500, Thermische Energie uit Opper-

vlaktewater en het Kosovo-Tribunaal. Voor deze casestudies is achtergrondmateriaal 

bestudeerd en zijn enkele interviews gehouden. Zie voor de gesprekspartners bijlage 

1.  

1.5 Leeswijzer 

In het volgend hoofdstuk presenteren we een beschrijvende analyse van de opzet en werking 

van PGT. In hoofdstuk 3 geven we de resultaten van PGT weer op de verschillende program-

madoelen. Vanuit de verbeterpunten (knelpunten) ontwikkelen we in hoofdstuk 4 een aantal 

scenario’s die richting geven voor de toekomst van PGT. We sluiten af met de conclusies in 

hoofdstuk 5 en aanbevelingen in hoofdstuk 6.  



Dialogic innovatie ● interactie 16 



Dialogic innovatie ● interactie 17 

2 De opzet en werking van PGT 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijvende analyse van de opzet en werking van PGT. Dit 

doen we op basis van de desk research en (omdat niet alles gedocumenteerd is) interviews. 

Paragraaf 2.1 geeft een korte beschrijving van het Rijksvastgoedbedrijf. In paragraaf 2.2 

beschrijven we de achtergrond tot aan de te evalueren periode. We vervolgen met een ana-

lyse van de doelstellingen van PGT in paragraaf 2.3. Verder gaan we in op de werkwijze van 

PGT (paragraaf 2.4), en bezien we PGT in relatie tot het Rijksvastgoedbedrijf en bredere 

beleidsontwikkelingen in paragraaf 2.5.  

2.1 Het Rijksvastgoedbedrijf 

PGT is opgezet en wordt tot uitvoering gebracht door het Rijksvastgoedbedrijf. Om de wer-

king van PGT binnen het Rijksvastgoedbedrijf te begrijpen, is het goed eerst kort te 

beschrijven hoe het Rijksvastgoedbedrijf is georganiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf is een 

uitvoeringsdienst van het Rijk, en onderdeel van het Ministerie van BZK. Het is op 1 juli 2014 

ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksge-

bouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.4 De 

hoofdtaak van het Rijksvastgoedbedrijf is het realiseren en beheren van de vastgoedporte-

feuille van het Rijk voor gebruikers en het inzetten van gebouwen en terreinen voor de 

realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.5 

Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit ruim 2.000 fte en kent, naast een Directeur-Generaal, 

vier directies:  

• De directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P) is de scha-

kel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede- 

overheden en maatschappelijke organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf op strate-

gisch niveau. Hierbij is P&P verantwoordelijk voor het opstellen van de 

Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel het accommoderen en implemente-

ren van de rijksdoelen en het beleid waarbij Rijksvastgoed een rol van betekenis kan 

spelen. 

• De directie Financiën en Bestuursadvisering (F&B) ondersteunt en adviseert het 

primaire proces bij het Rijksvastgoedbedrijf. 

• De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en 

bouwmarkt en draagt zorg voor de geplande mutaties in de portefeuille van het 

 

4 Zie de website van het Rijksvastgoedbedrijf. 

5 Zie de website van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijksbegroting 2019. Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties. Artikel 9.1. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/organisatie/organogram/directoraat-generaal-vastgoed-en-bedrijfsvoering-rijk/rijksvastgoedbedrijf
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Rijksvastgoedbedrijf vertaling van beleid naar uitvoering (van vooral grote pro-

jecten). 

• De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de ge-

bouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het 

Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Daarnaast 

realiseert de directie de kleine projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, 

transformatie of transacties. 

Bij de uitoefening van haar hoofdtaak kan het Rijksvastgoedbedrijf niet eenvoudig overgaan 

tot het toepassen van innovatieve duurzame oplossingen die zich nog niet (voldoende) heb-

ben bewezen. Aangezien het Rijk op het vlak van een duurzaam gebouwde omgeving wel 

ambities had en heeft, zijn er hiervoor middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk. 

2.2 Aanleiding en ontwikkelingen tot 2015 

2.2.1 Aanleiding van PGT 

In 2008 is de toenmalige Rijksgebouwendienst gestart met het Programma Groene Techno-

logieën. Dit programma werd gefinancierd vanuit het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’. 

Dit werkprogramma beschrijft de manier waarop het Kabinet-Balkenende IV zijn doelstellin-

gen op het gebied van klimaatbeleid wil bereiken. Die doelstellingen waren:  

• 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990. 

• 20% hernieuwbare energie in 2020 en in de periode 2011 tot 2020 gemiddeld jaar-

lijks 2%6 energiebesparing.  

In totaal werd voor de periode 2007-2011 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initia-

tieven van de overheid en burgers. Hiervan is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld 

aan het Rijksvastgoedbedrijf om PGT op te zetten en uit te voeren.  

2.2.2 Ontwikkelingen 2008 – 2015 

PGT 1.0 diende om aan de doelstellingen van het kabinet bij te dragen door het stimuleren 

van innovatieve technieken (in de gebouwde omgeving) waarmee energiebesparing gereali-

seerd kan worden. Dit werd gedaan door budget beschikbaar te stellen aan RVB-

medewerkers en externen om innovatieve ideeën uit te werken en te implementeren in het 

Rijksvastgoed. 

In de loop der jaren heeft het programma enkele wijzigingen ondervonden. In 2010 werden 

in het nieuwe programma PGT 2.0 alleen innovaties geselecteerd met potentie om breed in 

de voorraad toegepast te kunnen worden. In 2011 bleek echter dat de koers met deze strikte 

selectiecriteria te beperkend werkte en dat de bijdrage aan de doelen op die manier niet zou 

 

6 In latere jaren is deze ambitie naar 1,5 % bijgesteld. 
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worden geleverd. Bovendien kostte het moeite om voldoende goede projecten te vinden. De 

oorzaak hiervoor was dat het aantal projectideeën vanuit de RVB-medewerkers en bouwbe-

drijven begon af te nemen.  

Naast deze afname van het aanbod aan projectideeën kwam de Rijksgebouwendienst ook 

voor nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te staan zoals het uitvoeren van 

het beleid dat eist dat de organisatie per 1 januari 2019 bijna energieneutrale gebouwen 

(BENG) realiseert. Het idee ontstond dat PGT hieraan zou kunnen bijdragen. Eind 2013 heeft 

de directieraad van de Rijksgebouwendienst daarom ingestemd met een nieuwe koers voor 

PGT 3.07. 

2.3 Doelstellingen van PGT 3.0  

2.3.1 Logical framework analysis8 

PGT 3.0 heeft als procesdoel om proactief en trendsettend innovaties te stimuleren, 

die leiden tot energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het sluiten 

van kringlopen9 binnen de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.10 Hiervoor heeft PGT 

jaarlijks rond de 2,5 miljoen euro ter beschikking vanuit de begroting van het Ministerie van 

BZK (input, zie Figuur 2 op de volgende pagina). Dit budget is opgedeeld in programma- en 

projectfinanciering (zie ook paragraaf 2.4.2). 

Via deze middelen introduceert en ondersteunt PGT (duurzame) innovaties binnen de ont-

wikkel- en renovatieprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf (proces, zie Figuur 2). PGT 

functioneert daarbij als aanjager binnen de RVB-organisatie. Het programma onderneemt 

hiervoor diverse activiteiten11.  

Binnen de RVB-projecten wil PGT de implementatie van drie typen innovaties stimuleren, te 

weten a. verbeterde en geoptimaliseerde bestaande technologieën, b. toegepaste bestaande 

 

7 Programmaplan PGT 3.0 2015 – 2020, p. 7 

8 Deze Logical Framework Analysis (LFA) laat zien op welke wijze en langs welke (opeenvolgende) stap-

pen PGT (theoretisch) bijdraagt via subdoelen aan de uiteindelijke doelstellingen. Hierbij zijn we 

uitgegaan van de doelen zoals PGT die zélf benoemt. Door deze informatie vanuit verschillende be-

leidsdocumenten en analyse samen te voegen in één kader, is het mogelijk om gestructureerd te 

reflecteren op de opzet, werkwijze en werking van PGT. Deze LFA wordt in de rest van het rapport 

uitgewerkt.  

9 Circulariteit (circulaire economie) is onderdeel van deze definitie sinds 2018. Gesprekspartners geven 

aan dat het een goede stap is geweest van PGT 3.0 om ook op circulariteit te gaan focussen, omdat 

circulariteit in de markt in een pril stadium verkeert en aandacht en versterking behoeft. 

10 Programmaplan PGT 2015 – 2020, p. 4 

11 Activiteiten staan als zodanig niet genoemd in bestedingsplannen maar zijn het resultaat van de de-

scriptieve analyse vanuit de interviews. 
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technologieën uit andere marktsegmenten en c. nieuwe technologieën (output op projectni-

veau, zie Figuur 2). 

  

Figuur 2. Logical framework analysis 

Het doel van de innovatieve PGT-projecten (binnen de RVB-projecten) is om te tonen dat 

het haalbaar is om innovaties voortkomend uit deze projecten toe te passen binnen de re-

guliere ontwikkel- en beheerprojecten. Daarnaast wil PGT ervoor zorgen dat innovaties 

sneller en goedkoper beschikbaar komen binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf (output 

op programmaniveau). Middels opschaling van deze innovaties en geleerde lessen binnen 

de RVB-portefeuille wordt zo bijgedragen aan energiebesparing, het opwekken van her-

nieuwbare energie en circulariteit binnen deze portefeuille12 (impact op RVB-portefeuille). 

Als de investeringen van het Rijksvastgoedbedrijf13 zich meer richten op deze onderwerpen, 

kan het Rijksvastgoedbedrijf (enige) impact hebben op de bouwsector. Als grote investeerder 

 

12 PGT 3.0 Bestedingsplan 2016, p. 1 

13 Jaarlijks investeert het Rijksvastgoedbedrijf circa 1,3 miljard euro in Rijksvastgoed (Bron: Jaarverslag 

Rijksvastgoedbedrijf 2017).  
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op de vastgoedmarkt kan het Rijksvastgoedbedrijf deze innovaties breder introduceren (bre-

dere impact op vastgoedmarkt). 

Door in RVB-projecten deze innovaties te stimuleren, kan het Rijksvastgoedbedrijf (en de 

vastgoedsector als geheel) bijdragen aan de kabinetsdoelstellingen14 op het gebied van ener-

gie en circulariteit:  

• Bijna-energie neutraal bouwen vanaf 1 januari 2019 (private sector volgt vanaf 1 

januari 2021) 15. 

• 25% gebouwgebonden energiebesparing vanaf 2020 (t.o.v. 2007).  

• 14% energieopwekking uit hernieuwbare bronnen in 2020 en 100% in 2050. 

• In 2030 een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen, en in 2050 een 

volledig circulaire economie16. 

• 25% CO2-reductie in 2020, 49% in 2030 en 95% in 205017. 

Deze hogere orde doelen (impact op de vastgoedmarkt en kabinetsdoelstellingen) staan 

verder af van de primair beoogde werking van het PGT, namelijk het stimuleren van duur-

zame innovaties in RVB-projecten. Wel zijn er voorbeelden te geven (zoals die in 

voorliggende rapportage benoemd zijn) waarbij PGT impact van hogere orde heeft, maar de 

uiteindelijke bijdrage van PGT aan deze hogere doelen is lastig te bepalen. We richten ons 

in het rapport met name op de directe output van PGT.  

2.3.2 Succesindicatoren 

Naast het stellen van doelen, heeft het Beleidsoverleg18 van het Rijksvastgoedbedrijf (op 

aangeven van de programmamanager van PGT) in 2015 een aantal succesindicatoren 

vastgesteld. In het Programmaplan PGT 3.0 staat dat PGT is geslaagd als blijkt dat:  

• … het programma grote bekendheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf geniet;  

• … het structurele aanbod van nieuwe innovaties zodanig groot is geworden dat de 

beschikbare middelen niet meer toereikend zijn;  

• … successen en publicaties zichtbaar hebben bijgedragen aan de toonaangevendheid 

van het Rijksvastgoedbedrijf. 

 

14 We benoemen in deze opsomming de kabinetsdoelstellingen die het uitgangspunt waren van PGT 3.0 

in 2015, alsook de doelstellingen die ná 2015 door het kabinet zijn geformuleerd (in italic).  

15 Zie voor de eerste drie doelstellingen het Programmaplan PGT 3.0. Deze doelstellingen zijn ontleend 

aan: SER – Energieakkoord voor duurzame groei, 2013. 

16 Ministeries van I&M, EZK, BZ en BZK - Nederland circulair in 2050: Rijksbreed programma Circulaire 

Economie, 2016. 

17 Klimaatwet 2019. 

18 In het Beleidsoverleg zijn de verschillende RVB-directies vertegenwoordigd; onder meer PGT wordt 

hier besproken en legt in het Beleidsoverleg verantwoording af.  
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2.4 De werkwijze van PGT 

2.4.1 Uitgevoerde activiteiten 

Om de programmadoelen te bereiken, worden verschillende activiteiten uitgevoerd. De on-

derstaande ordening van activiteiten staat nergens expliciet beschreven, maar is tijdens het 

onderzoek door de evaluatoren aangebracht.  

• PGT financiert innovaties binnen projecten. Deze financiering betreft zowel de aan-

schaf van innovatieve technologie als samenwerkingsprogramma’s, ontwikkeluren 

en haalbaarheidsstudies.  

• PGT verbindt projecten en medewerkers. Het programmamanagement zorgt dat 

vraag en aanbod van kennis en vaardigheden bij elkaar komen.  

• PGT agendeert het belang van innovatie en stimuleert dat projectleiders en me-

dewerkers kansen voor innovatie grijpen. 

• PGT stimuleert dat Rijksvastgoed kan worden ingezet voor het toepassen van in-

novaties.  

• PGT begeleidt en ondersteunt projectleiders bij het ontwikkelen en realiseren van 

innovaties binnen hun projecten. Daarnaast adviseert PGT vanuit de geleerde les-

sen informeel bij de ontwikkeling van kaders, programma’s (als Grip op 

duurzaamheid of Koers Circulair), uitvraagspecificaties of bestekken. 

De resultaten voortkomend uit deze activiteiten worden in hoofdstuk 3 verder besproken.   

2.4.2 Financiering en begrotingssystematiek 

Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangt PGT (via het Rijksvastgoedbedrijf) finan-

ciering van het Ministerie van BZK. Om te begrijpen hoe de begroting van PGT opgezet wordt, 

is het goed om te begrijpen hoe de PGT-financiering tot stand is gekomen.  

Financiering van PGT 

Tot en met 2009 is er van het éénmalige budget van 20 miljoen euro door PGT vier miljoen 

euro besteed aan het stimuleren van innovatieve technieken die energiebesparing beoogden 

aan te jagen. In 2009 heeft de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst 

(ICBR) ingestemd met een voorstel van de toenmalige Rijksgebouwendienst om de reste-

rende 16 miljoen euro van het PGT-budget te investeren in maatregelen om 

klimaatinstallaties energiezuinig te laten presteren. Het gaat hier om Functioneel Controle-

ren, Inregelen en Beproeven (FCIB) en structureel energiebeheer op afstand.  

De verwachting van de Rijksgebouwendienst was dat met deze investering een substantiële 

besparing kon worden behaald op de energiekosten van klimaatinstallaties. Daarom is door 

de Rijksgebouwendienst met het ICBR afgesproken dat er over de periode 2012 – 2020 een 

bedrag van 17 miljoen euro in jaarlijkse bijdragen teruggegeven zou worden aan PGT. In 

Figuur 3 staan deze jaarlijkse bijdragen zoals afgesproken tussen de Rijksgebouwendienst 
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en het ICBR in 2010. Deze transacties staan los van de daadwerkelijke besparing; ze zijn 

gebaseerd op de verwachte besparing. Deze bedragen maken deel uit van de onder artikel 

9.1 (van de jaarbegroting van het Ministerie van BZK) genoemde bijdragen aan het Rijks-

vastgoedbedrijf voor het uitvoeren van Rijksvastgoedbeleid. Gedurende de uitvoering van 

het programma is de budgettering verschillende malen aangepast; de uiteindelijke begroting 

gelijkt in grote mate op het voorstel uit 2010. Verder is PGT opgenomen in de rijksbegroting 

van het Ministerie van BZK voor de komende vijf jaren (2021 – 2025). Daarmee is de ko-

mende jaren voorzien in een jaarlijkse bijdrage van 2,5 miljoen euro. 

 

Figuur 3. Budgettering conform afspraken (Bron: Memo Financiële afhandeling tussen departementen 

en Rijksgebouwendienst m.b.t. FCIB, 17 juni 2010) 

Begrotingssystematiek binnen PGT 

In de bestedingsplannen wordt aangegeven hoe het PGT-budget voor het komende jaar ver-

deeld wordt over de projecten. Uit gesprekken blijkt dat het maken van een begroting voor 

PGT een uitdaging is. Een onder-uitgeput programmabudget kan niet naar een volgend jaar 

worden overgeheveld. Dit blijkt in de praktijk te knellen met het karakter van de projecten. 

PGT-projecten lopen mee met de reguliere RVB-projecten (die soms uitlopen) en zijn inno-

vatief, waardoor er onzekerheid is of projecten in het begrotingsjaar ook daadwerkelijk 

gerealiseerd worden. Hierop heeft de programmamanager van PGT weinig invloed. De bud-

getuitputting moet dan ook regelmatig worden bijgesteld, zo blijkt uit gesprekken. Binnen 

het programma hebben de programmamanagers geleerd dat er ongeveer 1/3 van de pro-

jecten niet doorgaat of substantieel is vertraagd; met over-programmering van 1 miljoen 

euro per jaar wordt het dan mogelijk om de jaarbudgetten te kunnen investeren.  

2.4.3 Programmamanagement 

PGT heeft een programmamanager die voor 0,5 fte leiding geeft aan het programma. De 

programmanager van PGT maakt deel uit van de directie Transacties en Projecten, afdeling 

Architectuur & Techniek (zie ook paragraaf 2.1). De taken van de programmamanager zijn: 

• Het aansturen van het programma en het programma-kernteam. 

• Het uitvoeren of uitbesteden van PGT-projecten binnen de RVB-organisatie.  

• Het opstellen van een programmaplan en voortgangsrapportages.  
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De programmaorganisatie van PGT bestond oorspronkelijk uit een technisch team dat begin 

2015 is uitgebreid met een conceptueel team, zodat naast technische innovaties ook trend-

settende systeem- en procesinnovaties gestimuleerd kunnen worden. Deze opzet is in de 

afgelopen periode gewijzigd. Inmiddels is er één kernteam ingericht met een communica-

tieadviseur, een architect, en adviseurs voor duurzaamheid en circulair bouwen. Verder 

maken projectleiders en –adviseurs die op dat moment inhoudelijk PGT-projecten trekken, 

deel uit van het kernteam. De bredere samenstelling van het kernteam is daarmee flexibel 

om zo altijd relevante mensen te kunnen laten deelnemen.  

2.4.4 Portfoliomanagement en selectiecriteria 

PGT stimuleert innovaties binnen haar eigen projecten (zoals de Testomgeving Rijkwijk) en 

de ontwikkel- en beheerprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Gefinancierde innovatiepro-

jecten worden enerzijds op eigen initiatief en inzicht geselecteerd. Door marktinventarisaties 

creëert PGT een longlist van innovaties. Vanuit deze lijst worden de meest kansrijke innova-

ties geselecteerd en ingebracht bij passende RVB-projecten (aanbodgedreven werken). 

Gesprekspartners geven aan dat PGT vooral via deze wijze innovatie stimuleert bij RVB-

projecten. Anderzijds kunnen externe bedrijven of RVB-medewerkers (zoals adviseurs of 

projectleiders)19 een projectidee indienen; in recente jaren komt het vaker voor dat RVB-

medewerkers zelf projecten en innovaties aandragen met de vraag of die in aanmerking 

komen voor steun vanuit PGT (vraaggestuurd werken). Het programma poogt hiermee 

laagdrempelig te zijn voor ideeën uit de omgeving maar tegelijkertijd ook strategisch pro-

jecten te kiezen.  

 

Figuur 4. Portfoliomanagement PGT met projecten als voorbeeld (bron: Bestedingsplan 2020) 

De innovaties die onderdeel zijn van PGT worden ingedeeld naar typen, oplopend in risico-

profiel van ‘core’ (bestaande technologieën optimaliseren en verbeteren), ‘adjacent’ 

 

19 Deze personen worden dan vaak de trekker c.q. aanspreekpunt voor PGT. 
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(innovaties uit andere marktsegmenten die nieuw zijn voor de bouwwereld) naar ‘transfor-

mational’ (nieuwe technologieën vanuit onontgonnen terrein). Deze innovaties worden 

geplaatst in één van de fases in een innovatieproces, te weten ‘conceptueel benaderen’, 

‘ontwikkelen’ of ‘toepassen’ (Figuur 4).  

Het kernteam beoordeelt ingediende projecten aan de hand van de volgende criteria (zoals 

beschreven het Programmaplan PGT 3.0): 

• Is de innovatie toepasbaar op / bij gebouwen en / of terreinen van het Rijk? 

• Is de potentie op het gebied van energiebesparing/duurzaamheid en circulariteit 

groot genoeg? 

• Levert de innovatie iets beters of goedkopers op (bij gelijke kwaliteit) dan bestaande 

/ bekende alternatieven, of zijn er geen goede alternatieven? 

• Draagt de innovatie bij aan een positieve beeldvorming? Is zij mediageniek? 

2.4.5 Verantwoording door het programma 

Interne verantwoording 

Ieder jaar maakt de programmamanager een bestedingsplan voor de verdeling van het 

beschikbare programmabudget over de projecten. Dit bestedingsplan is een jaarlijkse uit-

werking van het Programmaplan PGT 3.0 (2015–2020). Het bestedingsplan wordt ter 

goedkeuring ingebracht in het Beleidsoverleg van het Rijksvastgoedbedrijf; PGT heeft zelf 

(mede voortkomend uit de fusie van het Rijksvastgoedbedrijf) actief gezocht naar deze ver-

antwoordingslijn om zo in de organisatie aangehaakt te zijn en blijven. Over de voortgang 

wordt, in aansluiting op de reguliere rapportage cyclus van het Rijksvastgoedbedrijf, iedere 

vier maanden gerapporteerd aan het Beleidsoverleg. In het geval dat er gedurende het 

jaar moet worden bijgestuurd op het bestedingsplan, worden bedragen vanaf €250.000 op-

nieuw ter besluitvorming in het Beleidsoverleg ingebracht. Voor bedragen tot €50.000 besluit 

de PGT-programmamanager en van €50.000 tot €250.000 de interne opdrachtgever van 

PGT. Als de politiek-bestuurlijke impact van een besluit groot is, wordt het ongeacht de 

omvang van het bedrag dat ermee gemoeid is, altijd ter informatie aan het Beleidsoverleg 

aangeboden. 

Verantwoording aan het Ministerie van BZK 

In paragraaf 2.4.2. hebben we beschreven hoe de financiering voor PGT onderdeel is gewor-

den van de kasverplichtingsbegroting van het Ministerie van BZK voor het 

Rijksvastgoedbedrijf. PGT, als onderdeel van deze begroting, zou dus beleidsmatig een re-

latie moeten hebben met het Ministerie, met de bijbehorende beleidsverantwoording. Dit is 

nauwelijks het geval. De relatie tussen het Rijksvastgoedbedrijf (met PGT) en het Ministerie 

bevindt zich echter vooral op het niveau van de financiële verantwoording tussen de Directie 

Financiën en Bestuursadvisering van het Rijksvastgoedbedrijf en de directie FEZ van het 

Ministerie van BZK. Gesprekspartners geven daarbij aan dat de opdrachtgeversrol zo voor 

een deel wordt opgevuld door FEZ. 
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2.5 De context van PGT 

2.5.1 Positie van PGT binnen het Rijksvastgoedbedrijf 

PGT past binnen de bredere ontwikkelingen binnen het Rijksvastgoedbedrijf, met name 

rondom de thema’s duurzaamheid en innovatie. Dit wordt duidelijk in Figuur 5. Hierin is PGT 

gevisualiseerd in relatie tot de verschillende (beleids-)ontwikkelingen binnen Rijksvastgoed-

bedrijf om kabinetsdoelstellingen te verwezenlijken die ook raken aan de thematiek waar 

PGT zich mee bezighoudt. We benoemen de verschillende elementen kort.  

 

Figuur 5. PGT in relatie tot relevante beleidsontwikkelingen binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf; 

om de relaties tussen PGT en andere ontwikkelingen uit te lichten is gekozen voor een centrale positie 

van PGT in deze figuur, in de werkelijkheid is PGT één van de initiatieven van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Voor wat betreft het thema ‘innovatie’ binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn er de volgende 

ontwikkelingen: 

• De DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk vindt ‘innovatie’ een belangrijk thema 

en stimuleert het Rijksvastgoedbedrijf om hiermee aan de slag te gaan. 

• In 2019 is er bij de Directie P&P een innovatiemanager aangesteld die de taak 

heeft om RVB-breed innovatie aan te jagen op basis van een innovatieagenda.  

• De innovatieagenda van het Rijksvastgoedbedrijf is begin 2020 vastgesteld. Deze 

zal worden gebruikt voor sturing, het bewaken van overzicht, en monitoring. De 
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onderwerpen binnen deze agenda zijn: a. Productieve werkomgeving, b. Verduurza-

ming, c. Slim vastgoed, d. Datamining & Information processing, e. Samenwerken 

met de markt en f. Innovatie in samenwerking op gebiedsniveau.20  

• De Innovatieprijs is in 2018 in het leven geroepen om een innovatieve houding bij 

de RVB-werknemers te stimuleren. In 2018 won het PGT-project ‘Crystal’ de prijs. 

Ook in 2019 zijn veel inzendingen verbonden aan PGT. 

Daarnaast zijn er initiatieven waarmee het Rijksvastgoedbedrijf invulling geeft aan nationaal 

en Europees duurzaamheidsbeleid en ambities zoals de Energieagenda, de kabinetsdoelstel-

lingen circulaire economie en het Klimaatakkoord. Deze ontwikkelingen hebben vaak (zij het 

impliciet) een raakvlak met PGT. De volgende noemen we: 

• De doelstellingen van het RVB, te weten de portefeuillestrategie. Deze strategie 

geeft richting bij het nemen van vastgoedbeslissingen, maar is volgens gespreks-

partners nog geen onderdeel van de dagelijkse praktijk binnen het 

Rijksvastgoedbedrijf.  

• Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt steeds meer de samenwerking op met het bedrijfs-

leven om hen mee te krijgen in de ambitieuze doelstellingen. Het 

Rijksvastgoedbedrijf daagt daarom in inkoopprocessen marktpartijen uit om tot 

duurzame oplossingen te komen. De visie op samenwerking met marktpartijen is 

uitgewerkt in de ‘RVB Marktvisie Samenwerken op basis van vertrouwen’. Het PGT 

wordt genoemd als één van de initiatieven waarmee het Rijksvastgoedbedrijf invul-

ling geeft aan wat het Programma Marktvisie nastreeft.  

• Het Programma Slim Vastgoed is een innovatieprogramma bij de Directie P&P 

dat inzet op gebouwoptimalisatie door middel van data-gedreven technologie. Mo-

menteel wordt een aantal bestaande (PGT-)projecten gevolgd om zo een 

kenniscyclus op gang te brengen vanuit de geleerde lessen in deze projecten.  

• Het Rijk heeft in 2018 besloten tot het uitvoeren van een Regionaal Ontwikkel-

programma voor rijksvastgoed. Het doel van het Regionaal Ontwikkelprogramma 

is het bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen op het terrein van 

werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie door het verbinden van de 

inzet van het eigen Rijksvastgoed met regionale en lokale initiatieven. Een voor-

beeldproject binnen het Regionale Ontwikkelprogramma is de bijdrage van het Rijk 

aan Energierijk Den Haag en Valkenburg waar ook PGT financiële en inhoudelijke 

ondersteuning biedt.  

• Het programmaplan ‘Grip op Duurzaamheid’ beoogt bij te dragen aan het CO2-

neutraal maken van de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit plan gaat uit 

van de Directie P&P en beoogt (kabinets)doelstellingen te vertalen naar de uitvoe-

ring binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Deze duurzaamheidsaanpak rust op vier 

pijlers, namelijk a. Portefeuille aanpak, b. Gebiedsaanpak, c. Energie opwekken op 

 

20 Martine de Vaan (2020) – Innovatie-agenda & innovatiestrategie Rijksvastgoedbedrijf 2020 – 2023.  
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gronden en energie inkoop en d. Circulariteit. De projecten van PGT passen binnen 

deze pijlers21. Deze aanpak benoemt daarnaast vier thema’s, namelijk: klimaat / 

energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. PGT haakt momenteel bij 

twee van de vier thema’s aan, namelijk klimaat / energie en circulariteit. 

• In het kader van het Klimaatakkoord heeft het Rijksvastgoedbedrijf begin 2019 een 

Routekaart voor Rijkskantoren opgesteld met betrekking tot het CO2-arm ma-

ken van hun kantoren22. Andere Routekaarten volgen nog. Het doel is dat in 2050 

de complete portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf CO2-neutraal is.  

• Het programma Koers Circulair Rijksvastgoedbedrijf is in 2019 vastgesteld. Het 

programma werkt aan vijf koersresultaten in 2023, namelijk 1. leren om circulair te  

beheren en aan te besteden, 2. leerlessen implementeren in kaders en eisen, 3. alle 

RVB-medewerkers kennis laten maken met circulair werken, 4. de markt in bewe-

ging brengen en 5. ervaringsdeskundige worden voor partners van het 

Rijksvastgoedbedrijf. PGT heeft een sterke verbinding met dit programma, onder 

meer bij het selecteren van en samenwerken in pilots en bij het uitwisselen van 

geleerde lessen.  

2.5.2 PGT in relatie tot bredere kabinetsdoelstellingen 

Het kabinetsbeleid is het uitgangspunt voor de activiteiten van het Rijksvastgoedbedrijf. Bin-

nen de scope van PGT gaat het met name om kabinetsbeleid in het kader van duurzaamheid 

(in de gebouwde omgeving). PGT past volgens ons ook goed binnen ontwikkelingen bij de 

Rijksoverheid op het gebied van innovatiebeleid. We noemen de twee relevantste beleids-

ontwikkelingen:  

• In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ benadrukt het kabinet het belang 

van publieke inkoop voor innovatie. Ze stelt: ‘De overheid gaat zijn inkoopkracht 

beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwets-

bare groepen en om innovatief in te kopen.’23 Met haar substantiële inkoopvolume 

kan het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen aan het creëren van markten voor innovaties 

binnen de maatschappelijke opgaven waar vastgoed aan kan bijdragen, zoals een 

duurzame gebouwde omgeving. Marktcreatie door middel van launching custo-

mership 24  (het inzetten van de inkoopkracht van publieke organisaties om 

beleidsdoelen te realiseren via marktcreatie) kan zo bijdragen aan het verdienver-

mogen van de Nederlandse economie én het inzetten van de markt voor het oplossen 

 

21 PGT 3.0 Bestedingsplan 2019. 

22 Rijksvastgoedbedrijf (2019). Routekaart stelsel Kantoren. 

23 Regeerakkoord 2017 – 2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’.  

24 Zie bijvoorbeeld Dialogic – Innoveren in de keten: IenW als launching customer, paragraaf 2.3, link.  

https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2018/05/Dialogic-2017.-Innoveren-in-de-keten-IenW-als-launching-customer.pdf
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van maatschappelijke opgaven. Deze ambitie is ook vertaald in de Rijksinkoopstra-

tegie van het Ministerie van BZK, waar inkoop een strategische functie heeft 

gekregen bij het bereiken van (kabinets)doelstellingen.  

• Waar launching customership vooral gericht is op het aanspreken van de innovatie-

kracht in de markt, zijn er ook ontwikkelingen die tot doel hebben om het innoverend 

vermogen van de (Rijks)overheid zélf te verstevigen. De in 2018 opgerichte Rijks 

Innovatie Community (RIC) is hier een voorbeeld van. Binnen dit netwerk partici-

peren innovators die werkzaam zijn bij een overheid; zij wisselen kennis en ervaring 

uit ten aanzien van innovatie bij de overheid. Het aanjagen van innovatie binnen een 

overheidsorganisatie als het Rijksvastgoedbedrijf zien we ook bij PGT.  
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3 De resultaten van PGT 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van PGT. De leidraad van deze bespreking is de 

doelenboom (Logical Framework) uit Figuur 2. Achtereenvolgens komen aan de orde: een 

globale beschrijving van het projectportfolio (paragraaf 3.1), de resultaten van PGT in pro-

jecten (paragraaf 3.2), de output van PGT-projecten (paragraaf 3.3), de impact van PGT op 

de RVB-portefeuille (paragraaf 3.4), de bredere impact van het programma (paragraaf 3.5) 

en een analyse op hoofdlijnen (paragraaf 3.6). De door ons gepresenteerde bevindingen 

hebben betrekking op de periode van 2015 – 2019. 

3.1 Projectportfolio PGT 

In het programmaplan van PGT 3.025 wordt de uitwerking van de al ingezette koers voor 

2015 tot en met 2020 weergegeven. Deze koers richt zich op een breed palet aan innovaties 

die kunnen verschillen in de mate waarin ze vernieuwend en technologisch van aard zijn. 

Daarbij worden innovaties ingedeeld naar type innovaties (core, adjacent, transformational) 

en naar fases in een innovatieproces (conceptueel benaderen, ontwikkelen, toepassen). Bij 

de start van PGT 3.0 zijn er marktinventarisaties geweest voor alle typen innovaties. Hierbij 

is breed gekeken welke innovaties er beschikbaar zijn of komen in de markt. Tussen 2015 

en 2017 is er vanuit deze inventarisatie gestuurd op het laten landen van een mix aan kans-

rijke innovaties in de RVB-projecten.  

De brede inzet van PGT is terug te zien in de gefinancierde projecten binnen het programma. 

De projecten variëren sterk in omvang van een grootschalige testomgeving (Rijswijk) tot de 

financiering van een enkele haalbaarheidsstudie. Ook het type innovaties varieert sterk. In 

sommige projecten betreft het een directe toepassing van al bestaande innovaties, in andere 

ondersteunt PGT de doorontwikkeling van sterk vernieuwende technologieën. Daarnaast is 

er ook geïnvesteerd in het innoveren van het aanbestedingsproces (bijv. de ontwikkeling van 

rekenmethodiek voor bepaling van de circulariteit van een gebouw). In de volgende para-

graaf gaan we in op deze projecten.  

3.2 Resultaten van de programma-activiteiten 

3.2.1 Financiering: ondersteunde projecten in de periode 2015 – 2019 

Figuur 6 (volgende pagina) toont de besteding van het jaarlijkse programmabudget over de 

projecten over de periode 2015 – 2019. Het grootste deel van het budget over de periode 

2015-2019 is besteed aan de testomgeving in Rijswijk (24%). In deze testomgeving worden 

 

25 Op 12 mei 2015 in het Beleidsoverleg van het Rijksvastgoedbedrijf vastgesteld. 
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verschillende innovaties getest. Ook aan het één op één toepassen van technische innovaties 

is een belangrijk deel van het PGT-budget toegekend. Binnen deze tweede categorie zijn 

allerlei innovaties ondersteund die direct werden toegepast in lopende RVB-projecten. Verder 

is ook het programmamanagement een post die opvalt; vanuit deze post wordt de program-

mamanager, projectadministratie, inkopers, kernteam en ook kleinere projecten bekostigd. 

Van deze post bestaat ongeveer 50% uit kosten om het programma draaiende te houden 

(de programmanager en projectondersteuning). De andere helft is bestaat uit kleine pro-

jecten die vanuit deze post zijn bekostigd.  

  

Figuur 6. Overzicht besteding budgetten over PGT-projecten. Bron: Bestedingsplannen 2015-2019. 

*Voor 2019 geldt dat de kleinere projecten apart zijn benoemd (deels onder circulaire bouw en bij 

energieopwekking en kennisontwikkeling). Mét deze kleinere projecten en initiatieven (totaal € 168.000) 

zouden de programmamanagement kosten voor 2019 € 373.000 bedragen.  

De meeste PGT-projecten kennen een looptijd van enkele jaren. Deels is dit gepland maar 

deels blijkt uit voortgangsrapportage en interviews ook dat veel projecten vertraging op 

hebben gelopen. Zo heeft het opstarten van projecten gemiddeld al een doorlooptijd van 

ongeveer één jaar omdat de voorbereiding van RVB-projecten zélf veel tijd in beslag nemen. 

Vooral het ontbreken van trekkers voor het PGT-deel binnen RVB-projecten vormt een be-

langrijk risico voor de voortgang van de projecten. Ook blijkt dat de experimenteerruimte 

binnen bestaande projecten vaak beperkt is. Er is dus een sterke relatie tussen het RVB-

(ver)bouwproject en het PGT-project dat hierbinnen valt. Hieronder beschrijven we de be-

langrijkste projecten die afgelopen jaren door het PGT zijn gefinancierd en/of ondernomen.  

Zoals hierboven vermeld is het grootste deel van het budget de afgelopen periode besteed 

aan de Testomgeving Rijswijk. PGT is niet alleen financier van dit project maar ook initi-

atiefnemer. In 2015 heeft PGT in samenwerking met The Green Village een geschikt pand 

geselecteerd om (deels) in te richten als testomgeving, naar aanleiding van een onderzoek 

dat The Green Village uitvoerde naar ‘transformational’ innovaties. De keuze is uiteindelijk 

gevallen op het gebouw van Rijkswaterstaat in Rijswijk. Het project betreft zowel de realisa-

tie van de testomgeving als de herstelwerkzaamheden aan de gevel. PGT test hier 

2015 2016 2017 2018 2019

Realisatie 1.100.000€  1.200.000€  2.310.000€  2.560.000€  2.458.000€   

Programmamanagement* 500.000€        450.000€        400.000€        290.000€        203.000€         

Technische innovaties 1-op-1 toepassen 50.000€          125.000€        280.000€        870.000€        692.000€         

Circulaire bouw 200.000€        85.000€          134.000€         

Testomgeving PGT 3.0 Rijswijk 400.000€        350.000€        870.000€        300.000€        427.000€         

Gedrag en gebruikersconcepten 25.000€          50.000€          70.000€          100.000€        250.000€         

Start-up Challenge 25.000€          20.000€          

Kantoor vol Energie 75.000€          175.000€        390.000€        100.000€        131.000€         

Samenwerking Utrecht Sustainability Institute 50.000€          57.000€           

Communicatie 25.000€          50.000€          80.000€          115.000€        89.000€           

Kennisontwikkeling 64.000€           

ERDH 650.000€        300.000€         

Energieopwekking 64.000€           

Energiemeetsystemen 47.000€           
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verschillende innovaties26 in systemen in samenhang met het gebouw en de gebruiker. Bij 

aanvang was het doel dat het energieverbruik van het kantoor verminderd zou worden en 

tegelijkertijd een verhoging van het comfort zou optreden. Daarnaast was een doel om de 

herstelwerkzaamheden aan de gevel van het gebouw innovatief aan te besteden; dit is na 

vertraging vanaf eind 2019 in gang gezet. Uitgangspunt hierbij was dat de markt maximaal 

werd uitgedaagd om te innoveren (zo diende de gevel energie op te wekken). Ook is de 

Testomgeving Rijswijk gebruikt voor onderzoek naar gedrag en gebruikersconcepten, 

met de gedachte dat het gedrag van gebruikers van een kantoorgebouw in grote mate het 

totale energiegebruik beïnvloedt. In dit onderzoek wordt daarom getest hoe de inzet van 

smart building technologie van invloed is op het gedrag van gebruikers. Om de testomgeving 

bredere bekendheid te geven, is er onder meer een Virtual Reality-rondleiding door het ge-

bouw ontwikkeld.  

 

Door de jaren heen is er ook een relatief groot deel van het budget besteed aan financiële 

steun aan direct toe te passen innovaties in RVB-projecten. Over de periode 2015 – 2019 

zijn de volgende technische innovaties gefinancierd:  

• In 2015 is een bijdrage geleverd aan de toepassing van Climotion (een klimaatsys-

teem dat de toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte optimaal mengt) in de 

Gotische zaal bij Raad van State. Uiteindelijk konden de verwachtte energetische 

prestaties niet worden waargemaakt.  

• In de pilot met Louvre-luiken zijn in 2016 bestaande Louvre-luiken in het Binnenhof 

in Den Haag eenvoudig van binnenuit bedienbaar gemaakt. De aanvankelijke ver-

wachting was dat het opnieuw in gebruik nemen van de luiken een energiebesparing 

 

26 Het betreft zowel core (licht), adjacent (individuele klimaatconditionering) als transformational (In-

ternet of Things) innovaties. 
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en een comfortverbetering oplevert. Uit het monitoringsonderzoek van het binnen-

klimaat na plaatsing van de luiken bleek een klein positief effect.   

• Plant-e is een technologie waarbij stroom door levende planten en bodembacteriën 

wordt geproduceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf was de eerste afnemer van dit sys-

teem op het Hembrugterrein in 2014. Het Hembrugterrein is inmiddels verkocht. 

Daarom heeft PGT in 2019 de verplaatsing van het systeem naar Almere gefinan-

cierd. Mede door steun vanuit PGT kon Plant-e het concept verder ontwikkelen en in 

de markt zetten.  

• Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) (zie Box 1). Bij dit project 

wordt energie in de vorm van warmte en koude uit oppervlaktewater onttrokken om 

gebouwen te verwarmen of te koelen. De rol van PGT ten behoeve van TEO is het 

creëren van ruimte voor experimenteren en innoveren, vooral op financieel vlak.    

• Energy lab testomgeving Valkenburg. In de testomgeving Valkenburg experi-

menteert PGT met het toepassen van de volgende innovaties: opslag van elektriciteit 

in batterijen, zoutwaterbatterijen, thermische zonnepanelen met koeling, Powernest, 

brandstofcellen en het isoleren van wanden met Aerogel. Ook in 2019 is budget 

gereserveerd voor dit project. Dit budget wordt met name ingezet voor onderzoek 

naar innovatieve mogelijkheden in openbare ruimten op gebiedsniveau en naar 

smart building technologie. 

• De uitrol van PhaseChangeMaterials (PCM) klimaatplafonds op de Frederikska-

zerne Den Haag heeft plaatsgevonden in 2019. Eerder werden PCM-klimaatplafonds 

toegepast in de testomgeving Rijswijk. De klimaatplafonds zouden een stabieler bin-

nenklimaat moeten bieden zodat minder energie verbruikt wordt. Het doel van deze 

tweede toepassing is om na te gaan of opschaling een succes kan zijn. De resultaten 

zijn nog niet bekend. 

Box 1. Casestudie: Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) 

Het project Thermische Energie uit Oppervlaktewater (hierna: TEO) valt bij PGT onder 

‘Technische innovaties 1-op-1 toepassen’. In dit project wordt onderzocht hoe het con-

cept ‘TEO’ kan bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen. TEO staat voor het 

onttrekken van energie in de vorm van warmte en koude uit oppervlaktewater. Met 

deze energie kunnen gebouwen worden verwarmd of gekoeld. Daarnaast kan met TEO 

een WKO in balans worden gehouden, zodat eventuele warmte- of koudetekorten wor-

den hersteld. In 2016 is er door IF Technology een landelijke verkenning naar warmte 
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en koude uit het watersysteem uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschap-

pen27. Hieruit is gebleken dat TEO naar schatting kan voorzien in ongeveer 12% van 

de warmtevraag en 54% van de koudevraag in Nederland. Daarmee is het mogelijk 

een belangrijke duurzame energiebron.  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in samenwerking met RWS een haalbaarheidsstudie la-

ten uitvoeren naar de potentie van TEO voor de gebouwvoorraad van beide 

organisaties en zijn toepassingsmogelijkheden verkend. Hieruit is een (eerste versie 

van een) stoplichtmethode ontwikkeld waarmee bepaald kon worden welke locaties 

veel potentie hebben. TEO heeft veel potentie, maar het werd ook duidelijk dat er nog 

veel geleerd moest worden over de daadwerkelijke implementatie van dit principe.  

Hierop zijn er door Vastgoedbeheer (VB) twee kansrijke pilotlocaties benoemd, name-

lijk Westraven in Utrecht en Laan op Zuid in Rotterdam. De bedoeling was om in de 

grootschalige renovatie van de gebouwen enkele jaren geleden ook gelijk TEO toe te 

passen. Dit bleek vanuit de planning niet haalbaar; het was te laat om een innovatieve 

techniek als TEO nog te kunnen toevoegen aan de grootschalige renovatieprojecten. 

Omdat VB, en op de achtergrond PGT, de techniek toch wilde testen, is er nu gekozen 

om TEO stapsgewijs te introduceren binnen de renovatieplanning van beide gebouwen. 

Dit betekent dat op natuurlijke renovatiemomenten de gebouwinstallaties klaar worden 

gemaakt om TEO te implementeren. Naar schatting zal binnen twee jaar de eerste 

TEO-installatie operationeel zijn. Gedurende dit traject leert VB over de (on)mogelijk-

heden van TEO. Zo blijkt TEO voor meer toepassingen geschikt te zijn dan alleen het 

herstellen van de onbalans van WKO-bronnen. 

Werking PGT 

De rol van PGT bij de toepassing van TEO is het creëren van ruimte voor experimen-

teren en innoveren, vooral op financieel vlak. Dit is ook nodig; TEO is een vernieuwend, 

innovatief project en gedurende de ontwikkeling op locatie komen met regelmaat knel-

punten in het proces boven. Denk hierbij aan nieuwe, onderontwikkelde of (nog) niet 

gestandaardiseerde technieken. Het omgaan met deze knelpunten is tijdrovend en 

kostbaar maar wel noodzakelijk. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet het nut hiervan in maar 

kan niet voorzien in de middelen die nodig zijn om het beoogde doel te behalen.  

Het PGT ondersteunt meer specifiek door het financieren van het innovatieve deel (in 

het voorontwerp, de voorbereiding en de implementatie) van de renovaties van deze 

 

27 Zie hiervoor ook uvw.nl.  

 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/10/Landelijke-verkenning-warmte-en-koude-uit-het-watersysteem-2016.pdf
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twee panden; zo komt er ruimte binnen het VB-budget voor onderhouds- en renova-

tiekosten die niet standaard zijn. Verder vervult PGT een stimulerende rol bij de 

introductie van TEO. Vanuit PGT worden de assetmanagers, objectmanagers en porte-

feuillehouders van de verschillende panden bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat er 

bij de belangrijke stakeholders draagvlak voor het toepassen van TEO. 

 

In 2015 is het Rijksvastgoedbedrijf een samenwerking gestart met het programma Kantoor 

vol Energie (KvE). Doel van deelname aan het programma KvE is om ervaring op te doen 

met een innovatieve manier van aanbesteden met hoge ambities, in dit geval energieneu-

traliteit. De projectleider vanuit PGT had in de beginfase vooral een rol in het selecteren van 

drie renovatieprojecten (de ureninzet hiervan is gefinancierd uit PGT). Dit bleek in de praktijk 

meer tijd te kosten dan verwacht omdat er relatief weinig renovaties aan de orde zijn (er 

waren weinig panden beschikbaar) en omdat het ambitieniveau in veel gevallen lager lag 

dan het bereiken van energielabel A of A+. In 2016 zijn drie panden geselecteerd voor deel-

name. Uiteindelijk is alleen met de Herman Gorter panden het volledige traject doorlopen 

(zie Box 2). In dit traject is vooral geleerd om innovatie-potentie in de markt aan te wakke-

ren.  

Box 2. Casestudie: Herman Gorter Panden  

De renovatie van de Herman Gorter panden is onderdeel van het programma Kantoor 

vol Energie (hierna: KvE). Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek was 

naar doorbraken in radicale verduurzaming van utiliteitspanden, is het KvE – onderdeel 

van Energiesprong28 – in het leven geroepen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2016 

drie locaties geselecteerd voor dit programma die tussen 2017 en 2020 duurzaam ge-

renoveerd moeten zijn. De drie geselecteerde panden zijn:  

• Koninklijke Bibliotheek in Den Haag  

• Tesselschadestraat 4 in Leeuwarden  

• Herman Gorterstraat in Utrecht  

Van deze drie panden zijn er twee afgevallen als potentieel PGT-project. De renovatie 

van de Koninklijke Bibliotheek werd namelijk voorlopig gepauzeerd. De aanbesteding 

 

28 Een innovatie- en experimentenprogramma dat in opdracht van het ministerie van BZK in de periode 

2010-2016 energieneutrale gebouwrenovaties heeft aangejaagd. 
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van de Tesselschadestraat 4 werd helemaal stopgezet omdat de huisvestingsbehoeften 

in Leeuwarden verminderden. Daardoor is tot op heden alleen het Utrechtse Herman 

Gortercomplex daadwerkelijk aanbesteed.  

Met de renovatie van het Herman Gortercomplex (ca. 37.000 m2 bruto vloeropper-

vlakte) wil het Rijksvastgoedbedrijf drie vrijstaande kantoorgebouwen omvormen tot 

het eerste volledig energieneutrale rijkskantoor (voor gebouwgebonden energie). De 

panden zijn ruim twintig jaar oud en daarom aantrekkelijk om grootschalig te renove-

ren en verduurzamen. Deze renovatie biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de 

nieuwste Rijkskaders zoals de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR).  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de renovatie verder als doel om ervaring op te doen 

met een innovatieve manier van aanbesteden met hoge ambities, in dit geval energie-

neutraliteit en circulariteit. De manier van gunnen is dus innovatief want de technische 

invulling van RVB’s ambitie werd aan de markt gelaten. Verder heeft het complex vijf 

grondeigenaren en twee gebouweigenaren: het Rijk en een pensioenfonds. Hierdoor is 

het belangrijk om goed te schakelen tussen de verschillende partijen, vooraf en tijdens 

de renovatie. Ook bij het uitvoeren van ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen is het 

belangrijk om samen te werken, elkaar aan te vullen en durven experimenten. Als er 

iets misgaat of tegenvalt, is het noodzakelijk dit samen op te moeten lossen. De gehele 

renovatie is gefaseerd tussen 2019 en 2022.  

Werking PGT  

Bij de start van het project aan de Herman Gorterstraat was het Rijksvastgoedbedrijf 

ambitieus. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde voor een vast budget de markt maximaal 

uitdagen. Omdat binnen het renovatieproject het ambitieniveau werd opgeschroefd 

naar energielabel A, kon het onderdeel worden van het programma KvE (waaraan ook 

PGT financieel bijdraagt). Het KvE was ervan overtuigd dat wanneer de markt specifiek 

op energieprestatie werd uitgedaagd (onder meer door 15 jaar beheer en onderhoud 

onderdeel uit te laten maken van de scope van de opdracht), de markt met budget-

neutrale oplossingen zou komen. Het idee was dat er samen met de aanbiedende 

marktpartijen een aanbestedingstraject zou worden ontwikkeld, waarbij de markt in 

nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf een definitieve inschrijving zou doen. Deze 

versie is door het Rijksvastgoedbedrijf afgewogen, maar hiervoor is niet gekozen van-

wege het aanbestedingsbeleid en het feit dat twee gebouwen geen eigendom zijn van 

het Rijksvastgoedbedrijf.  

De transformatie van de gebouwen van energielabel B/C naar label A was opgenomen 

in het projectbudget. Een verdergaande verduurzaming van de gebouwen vroeg om 

additioneel budget. Het projectteam heeft een constructie bedacht om een verduurza-

mingsstap te financieren door de opdrachtnemer een kans te geven een businesscase 
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te maken met een vast bedrag voor de energiekosten gedurende 15 jaar. Om de ener-

giedoelstellingen te behalen, heeft het RVB-projectteam een gunningscriterium qua 

energieneutraliteit ontwikkeld, waarbij de ‘Bijna Energie Neutraal’ (hierna: BENG) re-

kenmethode29 is gehanteerd. Deze methode is gebaseerd op de trias energetica en 

zorgt ervoor dat op drie aspecten (gebouwschil, installaties en opwekking) het mogelijk 

is om tot een (bijna) energieneutraal gebouw te komen.  

Het PGT-budget is gebruikt om de uren te bekostigen die nodig waren om de gun-

ningscriteria te ontwikkelen. Er was namelijk veel voorwerk nodig door het RVB-

projectteam om een reëel beeld te krijgen van de mogelijkheden waarop de markt 

uitgedaagd kon worden. Zo moesten er o.a. diverse haalbaarheidsstudies worden uit-

gevoerd en een expert worden ingehuurd voor de ontwikkeling van een concrete set 

eisen betreffende circulariteit. Met de bijdrage van PGT is er een goed criterium en set 

eisen ontwikkeld, met als resultaat dat twee consortia een energieneutraal gebouw 

hebben aangeboden met energieopwekkende maatregelen. PGT heeft hiermee het am-

bitieniveau sterk vergroot voor het duurzaam renoveren van de panden.  

 

In 2016 is al een voorstel gedaan om het doel van het PGT 3.0 te verbreden met innovaties 

voor de circulaire economie. Binnen dit thema is in 2017 gestart met de renovatie en 

uitbreiding van het tijdelijke Kosovo Tribunaal in Den Haag (zie Box 3). Binnen dit project 

is met financiële steun van PGT een rekenmethodiek toegepast om de uitbreiding te kunnen 

realiseren met een minimale verspillingsfactor. De uitbreiding is in 2018 afgerond.  

Box 3. Casestudie: Kosovo Tribunaal  

In 2014 is er een rekenmethodiek ontwikkeld die is ingezet bij de gunning van de bouw 

van de Tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Deze ontwikkeling is gefinancierd door PGT. 

Deze rekenmethodiek, gebaseerd op de bepalingsmethode van de Milieuprestatie Ge-

bouwen (MPG), calculeert de mate van verspilling van materiaal bij realisatie van dit 

tijdelijke gebouw. Het was de eerste vingeroefening van het Rijksvastgoedbedrijf op 

het gebied van Circulaire Economie.  

 

29 Deze gaat uit van de volgende drie BENG-eisen: 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar. 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik (eveneens in kWh per m2 

per jaar). 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 
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Vervolgens is PGT in 2016 door het RVB-projectteam van het Kosovo Tribunaal bena-

derd met het verzoek om een bijdrage voor de verdere ontwikkeling van deze 

rekenmethode. Besloten was namelijk dat het Kosovo Tribunaal gehuisvest zou worden 

in een bestaand pand in Den Haag dat in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit 

bestaande pand moest gereed worden gemaakt voor het tribunaal voor een periode 

van ongeveer acht jaar. Dit hield onder andere een tijdelijke uitbreiding van 3000 m2 

in om voldoende capaciteit te bieden. Omdat er nog geen zicht was op de herbestem-

ming van deze uitbreiding, diende de nieuwbouw met minimale milieu-impact 

gerealiseerd te worden.  

In de vraagspecificatie van de uitbreiding van het Kosovo Tribunaal is een minimale 

verspillingfactor opgenomen. De rekentool is ingezet ten behoeve van de validatie van 

het ontwerp van de opdrachtnemer. Naast de keuze voor duurzaam materiaalgebruik, 

had de opdrachtnemer de ontwerptaak om het hergebruik van het casco en de gevel 

op een andere locatie mogelijk te maken (‘remontabel bouwen’). Er is uiteindelijk ge-

kozen voor een remontabele draagconstructie en gevel.  

Werking PGT 

Vooruitlopend op de beslissing om het doel van PGT 3.0 te verbreden naar Circulaire 

Economie, heeft PGT een bedrag van €150.000 vrijgemaakt om de eerder ontwikkelde 

rekenmethodiek in te zetten bij de aanbesteding van de uitbreiding van het Kosovo 

Tribunaal. Daarnaast is er een rekenvergoeding verstrekt voor de geselecteerde in-

schrijvers en zijn de inschrijvingen beoordeeld door een gespecialiseerd adviseur. Het 

projectteam van het Rijksvastgoedbedrijf heeft dit budget zelf aangevraagd vanuit de 

ambitie om de bouw met minimale milieu-impact te realiseren. Het budget van PGT 

kwam boven op het bestaande ontwikkelbudget van het project.  

De door PGT gefinancierde tool is ingezet ten behoeve van de validatie van het ont-

werp. Uit de berekening is gebleken dat ruimschoots aan de gestelde eis met 

betrekking tot het voorkomen van verspilling werd voldaan. Echter, het ontwerp is 

enkel gevalideerd op verspilling in procenten van het totaal terwijl de absolute milieu-

lasten van het materiaalverbruik zelf niet werden meegewogen. In de praktijk 

betekende dit dat er gewerkt is met materialen die niet per definitie het meest duur-

zaam zijn. In de toekomst zou middels een update van deze rekentool de verspilling in 

absolute zin beoordeeld moeten worden op milieulasten in euro’s/m2 BVO. 

Het meest innovatief is de aanpak van het ontwerpproces zelf, waarbij de rekentool 

een centrale rol heeft gespeeld. Het is van belang dat die aanpak duidelijk wordt ge-

deeld bij de dialoogfase van de aanbesteding. Hierdoor zijn opdrachtnemers voldoende 

bekend met de tool en krijgt het Rijksvastgoedbedrijf aanbiedingen die aansluiten bij 

de vraag. 
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In 2019 is PGT betrokken geraakt bij het, voor hen tweede, project gericht op circulaire 

bouw, namelijk het biobased-bouwen project aan de Graadt van Roggenweg 500 (zie Box 

4). In dit project heeft PGT innovatie-uren bekostigd (om kennis op te bouwen met betrek-

king tot biobased bouwen) en de materialen die nodig waren om biobased spreekkamers te 

realiseren voor de Belastingdienst. Verder is PGT in 2019 gestart met het ondersteunen van 

de pilot ‘gebouwpaspoort’ voor Bruggebouw Oost. PGT bekostigt hierin innovatie-uren en 

de opdracht voor een koploper op het gebied van het koppelen van materiaalinventarisaties 

aan vastgoedinformatiesystemen. Ook heeft PGT in 2019 de innovatie-uren gefinancierd voor 

het (door-)ontwikkelen van het BLOEI-instrument. Dit hulpmiddel biedt projectteams binnen 

het Rijksvastgoedbedrijf een handelingsperspectief bij het kiezen van een circulaire project-

strategie. 

Box 4. Casestudie: Graadt van Roggeweg 500 

De afgelopen jaren is het rijkskantoor aan de Graadt van Roggenweg 500, in opdracht 

van het RVB, onder handen genomen. In dit gebouw zijn de Belastingdienst, Douane 

en Inspectie van Infrastructuur, leefomgeving en transport (ILT) gehuisvest. Er zijn 

twee kantoortorens verbouwd en momenteel is het Rijksvastgoedbedrijf bezig met de 

voorbereiding van de verbouwing van de centrale hal. Normaliter wordt er door het 

Rijksvastgoedbedrijf gebouwd met traditionele bouwmaterialen als beton, staal, gips-

platen, aluminium, geperst hout en kunststof. Voor het laatste onderdeel van de 

verbouwing is echter besloten om biobased te bouwen. Bij deze bouwvorm wordt ge-

bruik gemaakt van hernieuwbare primaire grondstoffen en biobased bouwmaterialen 

zoals hout, riet, bamboe. Op deze manier kan geprofiteerd worden van wat de natuur 

te bieden heeft. Daarnaast kan de milieuprestatie van gebouwen met 20% verbeterd 

worden en is er sprake van een reductie van 40% op de CO2-uitstoot. Biobased bouwen 

kan zo bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen van de overheid.  

Deze bouwvorm is nieuw voor velen binnen het Rijksvastgoedbedrijf en daarom is PGT 

in 2019 betrokken geraakt bij dit project. Dit circulaire project wordt in nauwe samen-

werking tussen P&P en T&P uitgerold. Met deze vernieuwende pilot hoopt het 

Rijksvastgoedbedrijf ervaring op te doen met biobased bouwen en deze kennis mee te 

nemen in het circulair maken van de gehele portefeuille.  

Bij de voorbereiding van de renovatie ontstond het idee om vloervelden te introduceren 

voor capaciteitsvergroting en hiervoor stalen profielen uit de sloop van het UMC Utrecht 

te hergebruiken. Hierdoor is de ambitie aangewakkerd om duurzaam te verbouwen. 

Aangezien de renovatie al in de ‘voorlopig ontwerpfase’ zat toen biobased bouwen werd 

geopperd, was het noodzakelijk om snel te schakelen en te kijken of er budget kon 

worden vrijgemaakt. Daarnaast was er sprake van een strakke planning; fase 1 moest 

1 november 2019 al gereed zijn.  
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In het project wil(de) het Rijksvastgoedbedrijf een aantal uitneembare biobased toe-

voegingen realiseren aan de Graadt van Roggenweg 500. Het project bestaat 

hoofdzakelijk uit twee fases: 

• Fase 1: Biobased spreekkamers (klantcontactcentrum) van de Belastingdienst 

in de centrale hal. 

• Fase 2: Biobased entree, balie en restaurantgebied (zie onderstaande afbeel-

ding). 

Fase 1 is inmiddels afgerond en de spreekkamers zijn sinds kort in gebruik genomen. 

Voor fase 2 is momenteel sprake van bezuinigingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

meerdere onderdelen uit de scope zijn geschrapt en er een nieuw ontwerp nodig is. De 

uitvoering hiervan is op zijn vroegst eind 2020.  

Werking PGT  

Via de portefeuillemanager binnen P&P werd de bouwkundig en coördinerend adviseur 

van het Rijksvastgoedbedrijf op de hoogte gesteld van het bestaan van PGT en het feit 

dat dit programma wellicht iets kon betekenen in de financiering van het biobased 

bouwen in het pand aan de Graadt van Roggenweg 500. Uiteindelijk is door PGT be-

sloten een deel van het biobased bouwen vanuit PGT te financieren. Het betreft 

voornamelijk financiering van materialen en uren van zowel interne (o.a. het project-

team) als externe (o.a. het inhuren van architectenbureau De Twee Snoeken met 

kennis van biobased bouwen) partijen. Het RVB-projectteam en het architectenbureau 

moesten immers pionieren met deze bouwvorm en experimenteren met verschillende 

materialen, aangezien dit het eerste rijkskantoor is waar biobased bouwen wordt toe-

gepast. De kennis van het architectenbureau was hierbij onmisbaar. Daarnaast ging 

het bij fase 1 om een complexe locatie; zo moest er bij de gespreksruimtes van de 

Belastingdienst rekening worden gehouden met allerlei richtlijnen, bijvoorbeeld op het 
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gebied van geluidsdichtheid. Achteraf gezien was het contactcentrum door alle bijko-

mende eisen een ingewikkelde locatie om mee te pionieren. Zonder de financiering 

vanuit PGT was het biobased bouwen in fase 1 dan ook niet van de grond gekomen.  

PGT heeft bij het project aan de Graadt van Roggenweg 500 dus hoofdzakelijk een 

financiële rol gespeeld. De programmamanager van PGT is zo nu en dan ook zijdelings 

betrokken bij project-brainstormsessies, maar het programma heeft technisch inhou-

delijk weinig bijgedragen. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is het belangrijk om risico’s 

uit te sluiten en biobased bouwmaterialen brengen veel risico’s met zich mee. Onder-

steuning van PGT bij dit inhoudelijke proces was door de betrokkenen gewenst. Ook 

had PGT op hoofdlijnen risico’s kunnen meegeven. PGT kan zich dus, naast de financi-

ele rol, nog beter op de kaart zetten door inhoudelijk ondersteuning te bieden bij de 

projecten. Vanuit PGT wordt daar tegenover gesteld dat ondersteuning niet inhoudelijk 

gegeven kan worden omdat de materie daar te nieuw voor is; kennis opdoen op dit 

vlak hoort juist bij het innovatieproces. 

Bij dit soort innovatieve projecten is het daarnaast belangrijk om succesfactoren en 

knelpunten goed te evalueren, noteren en communiceren. Vooral bij biobased bouwen 

zijn de randvoorwaarden (wat wel en wat niet te doen) essentieel en moet er vooraf 

goed worden nagedacht welke functies/locaties zich lenen voor biobased bouwen en 

welke niet. Op dit moment evalueert de projectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf 

elk project standaard maar hier is ook een rol weggelegd voor PGT, wanneer zij bij een 

project betrokken zijn. Wanneer dit niet (goed) gebeurt is het gevaar dat andere par-

tijen het wiel over enige tijd opnieuw gaat uitvinden en dat opschaling dus niet kan 

plaatsvinden. 

 

In 2018 is een gedeelte van het PGT-budget30 toegekend aan het programma EnergieRijk 

Den Haag (ERDH). In dit programma wordt een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld en uit-

gevoerd om de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag 

versneld te verduurzamen. In 2018 is €650.000 gefinancierd vanuit PGT en in 2019 €300.000 

voor de programmakosten van ERDH31. Hierdoor kon het programma opgestart worden. PGT 

 

30 Een deel van dit budget komt uit het budget dat oorspronkelijk bedoeld was voor de renovatie van de 

gevel van testomgeving Rijswijk (dat vertraagd is en waarvoor slechts een budget begroot is voor het 

opstellen van de contractstukken). 

31 Dit budget kwam vrij doordat de renovatie van de gevel van de Testomgeving Rijswijk niet in 2018 

gerealiseerd werd en daarmee niet in dat jaar op het PGT-budget drukte; om het geld binnen het 

boekjaar toch nog in te kunnen zetten vanuit PGT is gekozen voor het bekostigen van het programma 

ERDH.  
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kon daardoor invloed uitoefenen op de scope van ERDH, waardoor naast een duurzame ener-

gielevering ook de duurzaamheid van de gebouwen zelf onderdeel is geworden van de scope. 

Momenteel zijn er andere partijen die de programmakosten willen dragen en levert PGT geen 

bijdrage meer.  

Verder zijn in de afgelopen periode ook een groot aantal kleine projecten gestart. Deze 

worden gefinancierd vanuit het budget voor programma-management. Het gaat hier bijvoor-

beeld om (bloemlezing): 

• Studie naar ‘Smart windows’ voor het Ministerie van Defensie 

• Ondersteuning van twee ontwerptrajecten binnen het ‘Young Innovators’ programma 

• Duurzaamheidsstudie naar de vliegbasis Leeuwarden 

• Studie naar ontkoppeling van twee rijksgebouwen 

• Lidmaatschap bij ‘Zon in Landschap’ 

• Invulling en communicatie workshop ‘Biobased materialen’ Rijksvastgoedbedrijf 

• (Communicatieve) ondersteuning lezingenreeks ‘Parametrisch ontwerpen’ 

• Financiering van hergebruik van constructieve vloerdelen uit een RVB-slooppand 

In 2019 zijn er twee nieuwe initiatieven opgezet: 

• Verschillende onderzoeks- en apparaatskosten en kosten voor de inventarisatie voor 

de mogelijke toepassing van waterstof en zonnevelden als energie-opwekkings-

bron.  

• PGT levert een bijdrage aan de inkoop van de energiemanagementsystemen van 

een pilot van 50 tot 100 gebouwen (rijkskantoren) door Vastgoedbeheer. Met deze 

tool kan een aanzienlijke permanente energiereductie worden bereikt. 

Verder is PGT in 2019 gestart met voorbereidingen om vanaf 2020 structureel kennisma-

nagement op te zetten met het doel om de opgedane kennis te laten landen binnen het 

gehele Rijksvastgoedbedrijf. Kenniscodificatie wordt onderdeel van de verantwoordelijkheid 

van de aanvrager van PGT-budget. PGT heeft verder de taak deze kennis te laten landen 

binnen de infrastructuur die daarvoor binnen het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig is.  

3.2.2 Overige PGT-activiteiten binnen projecten 

Naast de directe financiering van innovatieve elementen in RVB-projecten speelt PGT ook 

andere rollen in de projecten. Deze rollen zijn in de afgelopen jaren organisch gegroeid. De 

ontstane verbreding van focus helpt om resultaten uit projecten intern te verspreiden en om 

in andere RVB-projecten aandacht voor innovatie te vragen. We beschrijven hier de resulta-

ten op de activiteiten van PGT zoals beschreven in paragraaf 2.4.1: 

• Agenderen en stimuleren. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht en budget 

gekomen voor communicatie. Dit houdt onder andere in dat kennis en informatie 

over lessen en innovaties binnen de projecten wordt gedeeld, en zo geprobeerd 
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wordt om RVB-medewerkers te inspireren, enthousiasmeren en activeren met con-

crete voorbeelden waarin de transitie naar energieneutraal en circulair vastgoed 

versneld wordt. Het motiveren van projectleiders en opdrachtgevers om aan de slag 

te gaan met innovatieve technologie blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Project-

leiders moeten hun projecten binnen bepaalde (door de opdrachtgever bepaalde) 

budgettaire en tijdskaders afronden waardoor men niet altijd open staat voor nieuwe 

manieren van werken óf ze wel willen maar geen draagvlak hebben bij het hoger 

management. Er zijn een aantal voorbeelden van nieuwe technologieën die geagen-

deerd zijn (PCM’s en biobased materialen), maar het blijft noodzakelijk om aandacht 

te vragen om ruimte in de projectopdrachten en de uitvoering voor de toepassing 

van nieuwe technologieën.  

• Makelaarsfunctie (verbinden). Dit gaat om het verbinden van initiatieven en me-

dewerkers, samenwerken en uitwisselen van kennis. In de selectietool BITE (Building 

Innovation Tool Energy) worden testresultaten van de toepassing van technische 

innovaties opgenomen. Kennisdeling gebeurt echter veelal ad hoc en is erg gericht 

op specifieke projecten. Daarbij geven gesprekspartners aan dat de kennisinfrastruc-

tuur van T&P en VB nog onvoldoende betrokken wordt.   

• Partners van Rijksvastgoedbedrijf vastgoed aanbieden om innovaties te 

testen en te implementeren. Het aanbieden van een locatie om innovaties te tes-

ten en implementeren kan een laagdrempelige manier zijn om als 

Rijksvastgoedbedrijf kennis te maken met innovaties. Met Crystal is het gelukt om 

het Rijksvastgoedbedrijf via PGT in grotere externe projecten te laten meedoen door 

het aanbieden van een ‘pilotlocatie’. Daarbij is de deelname van PGT vooral belang-

rijk voor het Rijksvastgoedbedrijf zelf, zodat het Rijksvastgoedbedrijf meedoet in de 

laatste ontwikkelingen die RVB-breed van belang zijn. Ook is dit van belang voor 

partners die zelf geen locatie hebben, maar wel innovatie willen testen. Een leerpunt 

is dat het type vastgoed wel goed dient te passen bij het type innovatie.  

• Ondersteuning en advies aan RVB-medewerkers.  PGT kan projectleiders en 

projectadviseurs ondersteunen met inhoudelijke en procesmatige kennis en kunde 

over het werken met innovatie. Zo wordt vanuit PGT draagvlak gecreëerd voor de 

toepassing van innovatie in ontwikkel- en renovatieprojecten. Gesprekspartners ge-

ven soms aan dat deze ondersteuning gemist wordt; dan wordt door het RVB-

projectteam een actievere rol van PGT verwacht. De kwaliteit van een project hangt 

dan vaak sterk af van één projectleider of -trekker. Wel wordt aangegeven dat dit 

ook meer capaciteit zal vergen vanuit het programma zelf. Minder zichtbaar zijn de 

adviesactiviteiten van PGT intern bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld kaders of be-

leid doordat RVB-medewerkers met een relatie tot PGT geconsulteerd worden. Hier 

heeft PGT impliciet invloed op kaderstelling. 

PGT onderneemt ook enkele activiteiten die de afzonderlijke RVB-projecten overstijgen. Te 

denken valt aan het RVB-breed agenderen van het belang van innovatie, het stimuleren van 
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interne samenwerking bij innovatie, kennisverspreiding en de bijdragen aan de Innovatie-

prijsvraag binnen het Rijksvastgoedbedrijf.   

3.3 Directe opbrengsten van PGT 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de output van PGT-projecten, ofwel de directe 

opbrengsten binnen de RVB-projecten. 

3.3.1 Doelbereik op projectniveau 

De activiteiten van PGT (zie paragraaf 3.2) hebben als doel om RVB-medewerkers gebruik 

te laten maken van innovaties en deze binnen projecten door te (laten) ontwikkelen. Voor 

het bepalen van doelbereik van PGT binnen de RVB-projecten is het vooral de vraag in welke 

mate innovaties worden opgepakt en of PGT bijdraagt aan een hoger ambitieniveau voor wat 

betreft de toegepaste typen innovatie. Betreft het bijvoorbeeld vooral het toepassen van 

bestaande innovaties of het ontwikkelen van nieuwe innovaties? 

PGT heeft een functie als scout voor innovaties. Innovaties komen op de radar bij PGT door 

inventarisaties die gedaan zijn naar innovaties in de gebouwde omgeving. Deze innovaties 

komen vooral uit de markt. Daarnaast houden de kernteamleden ontwikkelingen in hun vak-

gebied bij. Door ook bij te houden welke RVB-projecten gaan lopen, kan PGT deze projecten 

koppelen aan relevante innovaties. Hier speelt PGT dus een proactieve rol om innovaties 

in RVB-projecten of haar eigen testomgeving te stimuleren met budget, kennis en enthousi-

asme. Gesprekspartners geven aan dat zonder PGT het veel meer had afgehangen van de 

doortastendheid van RVB-medewerkers en enthousiasme van klanten of er innovatie in een 

project gebruikt zou zijn. Innovatie komt anders niet vaak vanzelf tot stand binnen de pro-

jecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarom stimuleert PGT een innovatieve houding bij 

RVB-projectleiders, en draagt middelen bij om tijd en kosten voor innovatie te kunnen finan-

cieren. PGT draagt daarmee dus bij aan het overkomen van hobbels (zie Box 5) om innovatie 

in projecten te kunnen toepassen.  

Box 5. Cultuur bij Rijksvastgoedbedrijf en innovatie  

Onder gesprekspartners wordt breed gedragen dat het Rijksvastgoedbedrijf in de af-

gelopen jaren niet voorop heeft gelopen met innovaties in de vastgoedmarkt. Binnen 

de RVB-projecten staat het beheersen van planning en budgetten vaak centraal. Hier-

door is er binnen de budgetten van de projecten niet altijd ruimte om te innoveren; 

door het (gepercipieerde) risicoprofiel van innovatie bestaat de kans dat een project 

uitloopt of budgetten overschreden worden. Ook hangt het sterk af van de gebruiker 

of er budget besteed kan worden aan vernieuwing. Een meewerkende en enthousiaste 

klant maakt dat er binnen RVB-projecten meer mogelijk is. Dit zijn onder meer redenen 
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dat er in de afgelopen periode weinig innovatiekracht loskwam vanuit de RVB-projecten 

zelf. Gesprekspartners geven aan dat innovatie-stimulerende programma’s als PGT dan 

kunnen zorgen voor ‘vrije ruimte’ om wel een innovatiecomponent in te brengen in 

RVB-projecten. 

 

PGT heeft het niet volledig in de hand of resultaten geboekt worden in de RVB-projecten. 

Het programma is vaak afhankelijk van de ontwikkeling van deze projecten zelf. Resultaten 

worden dan niet of later geboekt als RVB-projecten uitlopen, de klant haar eisenpakket aan-

past of panden worden teruggetrokken uit innovatieve projecten. Zo werden binnen het 

Kantoor vol Energie-traject RVB-panden teruggetrokken omdat daar uiteindelijk geen werk-

plekken meer nodig bleken en loopt Energylab Valkenburg uit door niet-voorziene 

werkzaamheden en een langdurig aanbestedingsproces.  

Binnen alle projecten waar PGT technische innovatie stimuleert, is er sprake van het toe-

passen van een bestaande innovatie. PGT is daarmee duidelijk geen technisch R&D-

programma, en richt zich, conform haar doelstellingen, op het toepassen en optimaliseren 

van innovaties die ten minste het niveau van een prototype al hebben bereikt. Binnen deze 

toepassingssfeer is de maturiteit van de innovaties sterk verschillend. Zo worden innovaties 

ondersteund die nog in de prototype-fase zitten (b.v. Plant-e), maar ook die de eerste toe-

passingen al kennen (b.v. PowerNEST).  

 

PGT heeft in haar project-portfolio a. een eigen testomgeving, b. reguliere RVB-projecten 

voor technische en procesinnovatie en c. programma’s die PGT ondersteunt. Met name in de 

testomgeving (en binnen andere prille innovaties) vindt doorontwikkeling plaats gedurende 

het PGT-project. In reguliere RVB-projecten is er met name sprake van het daadwerkelijk 

toepassen van een bestaande innovatie. In veel gevallen gaat het om de ontwikkeling inzake 
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de integratie van de innovatie in haar omgeving. Hierbij kan het onder meer gaan om de 

integratie met andere (software)systemen of het integreren van een innovatie in een gebouw 

(zoals een duurzame gevel).  

Naast het toepassen van technische innovaties zijn er ook zachte innovaties waar PGT aan 

bijdraagt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de rekenmethodiek voor het besparen van materiaal 

of het introduceren van een nieuwe norm (kWh/m2) in het KVE-programma. Deze laatste en 

ERDH zijn samenwerkingsprogramma’s die PGT ondersteunt. Hoewel dit wel ten goede kan 

komen aan het bereik van de hogere orde doelen van PGT, ligt vooral het opzetten van 

samenwerkingsprogramma’s (om te leren samenwerken) als EnergieRijk Den Haag niet hel-

der binnen het huidige kader waarbinnen PGT opereert. Daarbij komt dat PGT minder grip 

heeft op wat er in deze (externe) programma’s gebeurt en óf resultaten geboekt worden. 

Gesprekspartners geven aan dat het belangrijk is dat PGT naast energiebesparing en her-

nieuwbare energie ook het thema circulariteit heeft opgepakt. Dit thema is in de bouwwereld 

veel minder ver ontwikkeld dan duurzaam omgaan met energie. Hier kan PGT een rol spelen 

in de vastgoedmarkt in de zoektocht naar circulaire vormen van bouwen. De biobased 

spreekkamers op de Graadt van Roggenweg (zie Box 4) zijn hier een goed voorbeeld van.  

3.3.2 Doelbereik op programmaniveau 

De projecten dienen gezamenlijk binnen het Rijksvastgoedbedrijf te laten zien dat energie-

neutraal bouwen mogelijk is en dat energie-innovatie en circulaire innovatie sneller en 

goedkoper beschikbaar komt. Het is hier dus vooral de vraag in welke mate innovaties en 

lessen uit PGT-projecten zijn toegepast in andere projecten. Voor het eerste aspect is het 

belangrijk om zowel resultaat te boeken in de projecten alsook om deze resultaten uit te 

dragen. Gesprekspartners geven aan dat de resultaten in PGT-projecten wisselen. Zoals 

eerder gesteld hangt het af van de loop van een RVB-project of er (tijdig) resultaat geboekt 

kan worden. Daarnaast is er ook innovatie die niet de gewenste resultaten behaalt op het 

gebied van energie of circulariteit, zoals blijkt uit paragraaf 3.2.1. 

Er is in de afgelopen programmaperiode actief ingezet op het communiceren van de resulta-

ten van succesvolle PGT-projecten (hiervoor is een externe communicatieadviseur 

aangetrokken). Zo zijn verschillende projecten gevisualiseerd, en hebben projecten meege-

dongen naar de Innovatieprijs. Daarnaast wordt er gecommuniceerd op de website van de 

RVB, zijn er rondleidingen bij de projecten geweest en heeft de testomgeving Rijswijk een 

eigen Virtual Reality omgeving. Geleerde lessen uit verschillende projecten zijn in de vorm 

van vlogs intern gedeeld. Ook zijn er interactieve sessies, workshops en brainstorms geor-

ganiseerd om innovatiekennis te delen. Deze communicatie heeft laten zien dat 

duurzaamheidsmaatregelen succesvol kunnen worden toegepast in projecten. Naast ontwik-

kelingen in de maatschappij en energienormen voor de gebouwde omgeving heeft PGT zo 

eraan bijgedragen dat (zoals beschreven in paragraaf 3.3.) er binnen het Rijksvastgoedbe-

drijf meer aandacht is gekomen voor energieneutraliteit. Ook op het niveau van het 

programma zelf is er communicatie geweest, zij het in mindere mate.  
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PGT heeft ook als doel om ervoor te zorgen dat circulaire en energie-innovaties sneller en 

goedkoper beschikbaar worden. PGT biedt in verschillende projecten ontwikkelcapaciteit voor 

trajecten als Plant-e, CRYSTAL of innovaties in de testomgeving. Voor de innovaties die in 

de periode 2015 – 2019 zijn ondersteund, is nu het nog niet te zeggen of zij ook breder en 

goedkoper geïmplementeerd worden.  

3.4 Impact van PGT op de RVB-portefeuille en organisatie 

PGT wil met haar activiteiten impact hebben op de gehele vastgoedportefeuille van het Rijks-

vastgoedbedrijf. Projecten zouden moeten leiden tot energiebesparing, het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen en het sluiten van kringlopen binnen de gehele RVB-porte-

feuille. Gesprekspartners vragen zich af of PGT effect sorteert op deze ‘harde’ resultaten. 

Alhoewel PGT een zeer kleine impuls is op de gehele RVB-portefeuille, toch mag verwacht 

worden dat de succesvolle innovaties hun weg vinden naar de gehele portefeuille. Als de 

innovatieve projecten succesvol zijn, komt het echter vaak nog niet tot opschaling binnen 

de gehele portefeuille. Er wordt gesteld dat dit enerzijds komt doordat iedere locatie haar 

eigen specificaties heeft waardoor één-op-één opschaling niet mogelijk is, en anderzijds dat 

innovatie soms ook nog verder doorontwikkeld moet worden alvorens er aan opschaling be-

gonnen kan worden.  

Wel wordt geprobeerd om kennis te delen die is opgedaan in de projecten op de thema’s van 

PGT. Deze kennisdeling loopt via het kernteamoverleg en soms ook via de formele kennislij-

nen of Routekaarten. In belangrijke mate gaat dit echter buiten de formele kennislijnen om. 

Er is dan ook geen standaardproces om opgedane kennis met de juiste personen te delen.  

Als belangrijk effect van PGT op het Rijksvastgoedbedrijf wordt door gesprekspartners stee-

vast cultuurverandering genoemd. PGT draagt bij aan een open en innovatiegerichte 

cultuur. PGT heeft het onderwerp ‘innovatie’ intern op de kaart gezet en zodoende bijgedra-

gen aan initiatieven als de Innovatieprijs. Daarbij creëert PGT ruimte om te innoveren voor 

RVB-projectleiders en worden soms ook vaardigheden aangeleerd om te kunnen innoveren.  

PGT heeft een aantal indicatoren opgesteld op programmaniveau (zie paragraaf 2.3.2). 

Gebaseerd op de interviews geven we hier een reflectie op: 

• De eerste indicator is het vergroten van de bekendheid van het programma. Er 

is in de afgelopen periode veel gedaan aan projectcommunicatie, waardoor energie-

innovatie meer in de schijnwerpers is komen te staan bij het Rijksvastgoedbedrijf. 

Ook de uitreiking van de Innovatieprijs in 2018 en 2019 (voor het meest innovatieve 

RVB-project) op de jaarlijkse RVB-medewerkersdag heeft daaraan bijgedragen. Ge-

sprekspartners stellen wel dat PGT niet bekend is bij iedereen binnen het 

Rijksvastgoedbedrijf. Dit komt vermoedelijk door de wisseling van medewerkers, 

maar ook doordat er in de afgelopen periode minder gecommuniceerd is over het 

programma als geheel én hoe het programma ondersteuning kan bieden aan RVB-

medewerkers bij het uitvoeren van de projecten.  
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• Een tweede indicator is dat het structurele aanbod van projectideeën groter is 

dan de PGT-middelen die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van deze 

ideeën. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Vaak functioneert PGT nog als 

aanbodgedreven programma; innovaties worden gescout en ingebracht in de RVB-

projecten. Dit heeft verschillende oorzaken: 

o RVB-medewerkers kennen PGT niet altijd, ondanks dat PGT wel genoemd 

wordt in de ‘projectbrief’ bij de start van ieder project. Als de medewerkers 

het programma wel kennen, weten ze niet altijd wat ze zelf aan PGT kunnen 

hebben, of medewerkers denken dat PGT alleen voor de directie T&P is. 

o PGT zelf kan innovatieve RVB-projecten niet draaiende houden vanwege te-

kort aan capaciteit. Dat betekent dat PGT afhankelijk is van het 

enthousiasme en de inzet van RVB-projectleiders voor innovatie. Dit is niet 

altijd aanwezig, aangezien deze projectleiders zelf sturen en door opdracht-

gevers gehouden worden aan een vaak strakke budget- en tijdsplanning.  

o De naam van het programma suggereert (onterecht) dat alleen ‘groene tech-

nologieën’ worden ondersteund en dat niet-technische vormen van innovatie 

geen aandacht krijgen.  

• Het leveren van een bijdrage aan de toonaangevendheid van het Rijksvastgoed-

bedrijf is een derde indicator. Gesprekspartners geven aan dat PGT hierbij een 

belangrijke rol speelt. Zo is de eigen testomgeving een belangrijke plek om de inno-

vatieve kracht van het Rijksvastgoedbedrijf te tonen aan uiteenlopende 

stakeholders. Hoewel gesprekspartners aangeven dat het Rijksvastgoedbedrijf ach-

terloopt op de markt, heeft het Rijksvastgoedbedrijf met PGT een manier om haar 

imago te verbeteren.  

3.5 Bredere impact en kabinetsdoelstellingen 

Zoals Figuur 2 (de doelenboom of LFA) aangeeft, dienen de activiteiten van PGT via een 

aantal stappen bij te dragen aan een duurzame bouwsector (voor wat betreft energie en 

circulariteit) en aan verschillende duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet. We zien 

daarbij dat PGT een indirect effect heeft op het bereiken van deze doelstellingen, namelijk 

via 1. de RVB-projecten en 2. de RVB-portefeuille (en vervolgens ook 3. de bouwsector). We 

stellen vast dat van de relatief kleine impuls die PGT is, nauwelijks is vast te stellen welke 

resultaten ze bereikt op dit hogere orde doel.  

Het is daarbij de vraag in welke mate PGT zelf invloed heeft op het innoverend vermogen 

van met name de vastgoedmarkt32. Via slimme contracten als DFMO kan het Rijksvastgoed-

bedrijf innovatie afdwingen bij de (grotere) spelers in de vastgoedmarkt; PGT draagt bij aan 

het leren over het opstellen van dit soort contracten. Door als early adopter van innovaties 

 

32 In generieke zin kunnen we dus stellen dat het effectbereik te ver is voor PGT zelf om uitspraken te 

kunnen doen over de grootte van het effect van PGT op de bouwwereld en deze overheidsdoelen. 
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op te treden, kan het Rijksvastgoedbedrijf (via PGT) ook als een ‘keurmerk’ functioneren. 

Door dit keurmerk kan sneller en meer vraag ontstaan naar deze innovaties. Of dit geldt 

voor de brede set aan ondersteunde innovaties is onduidelijk.  

Wél richt PGT haar activiteiten op deze doelen, en draagt ze op het microniveau van indivi-

duele RVB-projecten (en individuele bedrijven als Plant-e) bij aan deze doelen. We kunnen 

stellen dat PGT zo een bijdrage levert aan de ambities van het Kabinet. Daarbij komt het 

incidenteel voor dat PGT zélf direct wel een bredere impact heeft buiten een individueel RVB-

project of het Rijksvastgoedbedrijf. De ontwikkeling van maat ‘kWh/m2’ in het KvE-pro-

gramma is hier een voorbeeld van; hier wordt verder mee geëxperimenteerd buiten het 

Rijksvastgoedbedrijf. 

3.6 De werking van PGT – een overzicht 

In Figuur 7 vatten we de werking van PGT, zoals beschreven in dit hoofdstuk, samen. De 

primaire activiteiten van PGT zijn (in groen) het scouten van innovaties die er zijn in de 

markt, en het financieren en ondersteunen van innovatie binnen de RVB-projecten. Hier gaat 

binnen het programma de meeste tijd, aandacht en budget naar uit, zoals beschreven in met 

name paragraaf 3.1.  

 

Figuur 7. Overzicht van de werking van PGT.  

De jaarlijkse bestedingsplannen en de viermaandelijkse rapportages zijn in principe het be-

langrijkste instrument voor PGT om toekomstige projecten te agenderen, en een overzicht 

te bieden van de voortgang van de lopende projecten en besteding van het budget. In de 

praktijk werken de bestedingsplannen vooral als overzicht van type innovaties die onder-

steund worden. Het actief agenderen van innovatieprojecten gebeurde in de opstartfase van 

PGT 3.0 sterker dan in de latere fase33; er wordt wel actief gezocht naar geschikte bestaande 

projecten waar PGT bij kan aanhaken. 

 

33 Agendering vindt meer en meer plaats op het niveau van P&P, bijvoorbeeld rondom circulariteit. 
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Daarnaast heeft PGT invloed op het Rijksvastgoedbedrijf, zowel via de RVB-projecten waarin 

PGT een rol speelt, als buiten deze projecten om. Daarbij gaat het vooral (in paars) om het 

stimuleren van een innovatieve (leer en experimenteer)cultuur binnen het Rijksvastgoedbe-

drijf, het stimuleren van samenwerking tussen medewerkers (en de markt) en het 

implementeren van lessen in nieuwe projecten. Deze activiteiten en doelen zijn geen expliciet 

onderdeel van het Programmaplan PGT 3.0, maar zijn in de loop van de periode ontstaan. 

Deze activiteiten blijven momenteel impliciet; hier wordt minder aandacht aan besteed. Ge-

sprekspartners geven aan dat via deze activiteiten het programma haar kennis en 

vaardigheden kan inzetten om zo de impact op de RVB-organisatie te vergroten.  

Verder heeft het programma invloed op innovatie bij individuele marktpartijen. Door deze 

partijen (via de projecten) uit de dagen worden innovaties verder ontwikkeld. De invloed op 

de vastgoedmarkt als zodanig is logischerwijs beperkt gezien de beperkte middelen van PGT. 

Het programma zet dan ook zelf niet actief in op het stimuleren van innovatie in de markt34; 

dit komt in de individuele gevallen via de RVB-projecten tot stand.  

 

34 De programma’s KvE en ERDH die zijn ondersteund, vormen hier een uitzondering op. Hier worden 

nieuwe (innovatieve) manieren van samenwerking met de markt ontwikkeld. 



Dialogic innovatie ● interactie 52 



Dialogic innovatie ● interactie 53 

4 Verbeterpunten en strategische overwe-

gingen 

Een onderdeel van deze evaluatie is het identificeren van verbetermogelijkheden voor PGT. 

In dit hoofdstuk analyseren we de knel- en verbeterpunten wat betreft de opzet en werking 

van PGT (paragraaf 4.1). In paragraaf 4.2 presenteren we een enkele strategische overwe-

gingen die richting kunnen geven aan de toekomst van PGT, ook in relatie tot de 

beleidsmatige ontwikkelingen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Dit mondt uit in een drietal 

scenario’s, waarin we reflecteren op de positie en functie van PGT (paragraaf 4.3). Dit hoofd-

stuk is gebaseerd op de analyse van PGT zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3 en 

discussies met gesprekspartners over de toekomst van PGT.  

4.1 Analyse knel- en verbeterpunten opzet en werking PGT 

In hoofdstuk 3 hebben we beschreven welke resultaten PGT heeft bereikt en op welke manier 

dat is gebeurd. In deze analyse komen ook een aantal knelpunten en verbeterpunten aan 

het licht. We benoemen in deze paragraaf de belangrijkste punten. In de opzet van PGT zijn 

we de volgende zaken tegengekomen die verbeterd kunnen worden: 

• Verschillende gesprekspartners noemen als knelpunt dat PGT inputfinanciering 

(of: kasgeld) ontvangt. Dit past niet goed bij het innovatieve karakter van de pro-

jecten, omdat het verloop van deze innovatieprojecten niet volledig gepland kan 

worden. Daarbij komt dat de financiering van RVB-projecten juist niet jaargebonden 

is. Dit zorgt soms voor botsende belangen. Er wordt tegelijk aangegeven dat input-

financiering een gegeven is; hier is weinig aan te veranderen. Wel stellen 

gesprekspartners dat de programmamanager, door de dynamiek binnen onder-

steunde projecten aan te voelen, kan inspelen op (onder)uitputting van de financiële 

middelen.  

• De continuïteit van het programma hangt momenteel af van enkele enthousiaste-

lingen die met duurzame innovatie aan de slag willen. Dit maakt het programma 

kwetsbaar in ‘bemensing’. De betrokkenheid bij het programma (buiten de beperkte 

kring van enthousiaste medewerkers om) lijkt nog te kunnen worden vergroot.  

• Gedurende dit evaluatieonderzoek is gebleken dat de administratieve kant van het 

programma tekortschiet. Er is wel veel kennis over de projecten aanwezig, maar 

vooral de geleerde lessen worden niet systematisch en structureel vastgelegd. Wel 

is meer fragmentarisch projectinformatie aanwezig in de viermaandelijkse rapporta-

ges. Het gebrek aan gestructureerde projectinformatie maakt het niet alleen lastig 
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om te evalueren, maar zorgt er met name voor dat het programma niet goed over-

gedragen kan worden aan mensen die niet of in mindere mate bij PGT betrokken zijn 

(zie bovenstaand punt).  

• Er wordt binnen PGT veel geleerd over innoveren en uitdagingen die met innovatie-

processen gepaard gaan (zoals bij het inrichten en onderhouden van de eigen 

testomgeving). PGT-betrokkenen dragen deze kennis met zich mee, maar dit wordt 

in de programmasturing niet structureel samengebracht en gedeeld. Hierdoor be-

staat de kans dat RVB-medewerkers opnieuw het wiel uitvinden bij het omgaan 

met innovatie in RVB-projecten.  

• PGT blijkt nauwelijks gestuurd door het RVB-beleid. Om toch verankerd te zijn bin-

nen het RVB-beleidsproces heeft PGT zelf aansluiting gezocht bij het Beleidsoverleg. 

PGT wordt echter nog niet strategisch gepositioneerd vanuit P&P om duurzaamheids- 

of innovatiebeleid tot uitvoer te brengen. Dit komt mede doordat het Rijksvastgoed-

bedrijf de afgelopen jaren te maken heeft gehad met de afwikkeling van de fusie. Nu 

deze fusie is afgerond, pakt men de ontwikkeling van beleid op. 

• PGT blijkt ook nauwelijks gestuurd vanuit het beleid van het Ministerie van BZK. 

PGT zoekt zelf actief aanhaking en inbedding bij ontwikkelingen in het kabinetsbeleid 

(zoals bij het oppakken van het thema circulariteit). Daarbij neemt PGT de kabinets-

doelstellingen als uitgangspunt van het programma.  

• Een kwetsbaarheid voor PGT is dat met de directie FEZ (van het Ministerie van BZK) 

er een budgethouder is die slechts beperkt invulling kan geven aan de beleidsmatige 

rol. De beleidsmatige koppeling krijgt daarmee vorm via de financiële afdelingen 

van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie. De afgelopen jaren is gebleken dat 

het voeden van BZK-FEZ via de eigen directie Financiën en Bestuursadvisering (met 

projectvoorbeelden en site visits) heeft bijgedragen aan de instandhouding van het 

budget voor PGT. Hieruit blijkt dat de opdrachtgeversrol aan de kant van het Minis-

terie ten dele wordt ingevuld door FEZ.  

Om de werking van PGT te versterken en zo de programmadoelen effectiever te kunnen 

realiseren, zijn er de volgende aandachtspunten: 

• PGT hanteert nu ongelijksoortige doelen. Dit maakt dat het niet goed duidelijk is 

(voor de buitenwereld) waar PGT aan wil bijdragen, en op welke manier dit dient te 

gebeuren. Binnen het programma maakt dit het lastig om scherp te kunnen sturen 

op resultaat. Het opzetten van een afgebakende doelenboom kan eraan bijdragen 

dat duidelijk is op welke manier PGT haar duidelijk gedefinieerde en haalbare doelen 

(die binnen het bereik van PGT zelf liggen) wil verwezenlijken én kan PGT zelf beter 

sturen op resultaat.  

• PGT is afhankelijk van de ruimte die ze binnen de RVB-projecten weet te verwerven 

om aan innovatie te doen. Dat maakt dat PGT (noodzakelijk) proactief innovaties 

stimuleert in de RVB-projecten. Een groter draagvlak binnen het Rijksvastgoedbe-

drijf voor innovatie (en bijbehorende risico’s) maakt dat PGT meer resultaat kan 

boeken ten aan zien van de doelstellingen.  
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• In de projecten worden niet altijd resultaten behaald. Daarbij wordt de ondersteu-

ning vanuit PGT in de RVB-projecten soms gemist. Gesprekspartners geven aan dat 

de rol van PGT in de gefinancierde projecten kan worden versterkt om zo te borgen 

dat resultaten worden geleverd. Dit geldt onder andere bij het maken van afspraken 

over te bereiken doelen binnen de projecten en bij ondersteuning tijdens de pro-

jecten met procesmatige en inhoudelijke kennis (coaching). Voor coaching vraagt 

dit om meer beschikbare capaciteit die momenteel geen onderdeel is van de pro-

gramma-opzet.  

• Het is binnen het Rijksvastgoedbedrijf niet altijd helder dát PGT bestaat of waarvoor 

het programma dient. Dit speelt zeker binnen de directie Vastgoedbeheer. Dit zorgt 

ervoor dat niet alle RVB-medewerkers het programma kennen en benutten. Waar er 

zeker op projectniveau in de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor commu-

nicatie, kan er op het gebied van programma-communicatie nog versterking 

plaats vinden zodat PGT breed bekend én benut wordt.  

• Momenteel blijven lessen overwegend zeer lokaal, en worden ook niet binnen PGT 

gedeeld (zoals eerder beschreven onder ‘opzet’). Hier mist een gestructureerd ken-

nisproces (evaluatie en kennisdeling) binnen de ondersteunde projecten en over alle 

RVB-projecten heen. Daardoor wordt opgedane kennis en innovatie niet maximaal 

benut en laat PGT potentie op doelbereik liggen.  

4.2 Strategische overwegingen 

In paragraaf 2.5 hebben we de ontwikkelingen binnen het Rijksvastgoedbedrijf beschreven 

die relevant zijn voor PGT. Als uitvoeringsorganisatie was het Rijksvastgoedbedrijf van na-

ture minder bezig met het formuleren van beleid en het opzetten en uitvoeren van een 

strategie. In de afgelopen jaren maakt het Rijksvastgoedbedrijf hierin een ontwikkeling 

door. Daarbij probeert de afdeling P&P om kabinetsdoelstellingen en maatschappelijke ont-

wikkelingen (ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatie) om te zetten in 

strategische en tactische overwegingen binnen het RVB, en wordt er meer aansluiting ge-

zocht bij de uitvoering. PGT is nu geen formeel onderdeel van de uitvoering van een 

innovatie- of duurzaamheidsstrategie van het Rijksvastgoedbedrijf. Aan de hand van het 

strategisch kader in Figuur 8 (zie volgende pagina) brengen we in kaart hoe PGT hieraan kan 

bijdragen. In paragraaf 4.3 werken we dit uit in verschillende scenario’s.   

De horizontale logica in het getoonde schema bestaat uit het uitlokken van marktinnovaties 

(creativiteit en investeringen) die aansluiten bij de ambities van PGT. PGT probeert kansrijke 

technologische ontwikkelingen te identificeren en te ondersteunen, zodat zij kunnen door-

groeien richting innovaties waarvan de toepassingsmogelijkheden reeds in een pilot verkend 

zijn. Rechts in de figuur staat dat het bereiken van effect in verschillende ‘sferen’ kan plaats-

vinden: de geteste innovaties kunnen binnen het direct beoogde RVB-project zelf langduriger 

en eventueel grootschaliger toegepast worden (1), maar het is ook mogelijk dat er opge-

schaald wordt naar andere locaties binnen (2) én buiten het Rijksvastgoedbedrijf (3). Het is 
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zelfs denkbaar dat juist bij opschaling het meeste bereikt kan worden, wat meteen de vraag 

opwerpt hoe het Rijksvastgoedbedrijf daar met het PGT aan kan bijdragen. In onze optiek is 

PGT vooral bedoeld om te richten op (2), en minder op opschaling in de markt (3). Uiteraard 

draagt ze, door marktpartijen te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van inno-

vatie, wel bij aan innovatie en opschaling in de markt; PGT is echter te klein om dit als 

primaire taak op zich te nemen. Deze taak ligt meer bij het Rijksvastgoedbedrijf zelf waar 

ze een rol als launching customer kan spelen.  

 

Figuur 8. PGT als katalysator van de ontwikkeling en uitrol van groene technologieën. 

Begeleiding bij het ontwikkelen, indienen en uitwerken van projectvoorstellen, en actieve 

inzet op het concreet toepassen en uitrollen van succesvolle projecten35 vormen de brug 

naar het vergroten van de impact uit de afzonderlijke projecten. In de opvolging van suc-

cessen en ook het delen van faalfactoren ligt de kiem voor het katalyseren van wenselijke 

innovatie-bewegingen (en dus: het genereren van impact die verder reikt dan enkel positieve 

projectresultaten). Hierbij verschuift de focus van het opstarten van innovatieve projecten 

naar het verankeren van projectresultaten in de organisatie.  

Daarnaast kan PGT zich nadrukkelijker gaan richten op het Rijksvastgoedbedrijf als organi-

satie (4). Daarbij kan PGT de gehele organisatie mobiliseren om in te zetten op innovatie / 

opschaling binnen het Rijksvastgoedbedrijf enerzijds en innovatie / opschaling in de markt 

anderzijds. Daarmee draagt PGT met haar kennis en vaardigheden bij aan een cultuur waarin 

innovatie onderdeel wordt van de projecten die uitgevoerd worden. Activiteiten die dan ont-

wikkeld worden, staan los van PGT- of RVB-projecten, en richten zich op de RVB-

medewerkers en RVB-beleid.  

 

35 Bijvoorbeeld door die een podium te geven op demonstratie-evenementen, of anderszins voor het 

voetlicht te brengen bij partijen die een nieuwe technologie eveneens zouden kunnen adopteren). 
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Er kan voor gekozen worden om de activiteiten uit Figuur 8 op te laten gaan in de lijn, in 

plaats van deze te organiseren in een losstaand programma als PGT is. Zodra innovatie-

activiteiten opgenomen zijn in de lijnorganisatie, kan er meer continuïteit ontstaan én nog 

meer activiteiten ontwikkeld worden die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Er is 

hier echter ook het gevaar dat de lijnorganisatie hier nog niet klaar voor is, waarmee de 

aandacht en ruimte voor innovatie verdwijnt.  

4.3 Drie scenario’s 

Op basis van bovenstaande knel- en verbeterpunten en strategische overwegingen zien we 

voor het toekomstige programmaplan 2021 - 2025 drie scenario’s waarheen PGT zich kan 

ontwikkelen. Deze scenario’s werken we hier kort uit.  

Scenario 1: PGT als stimuleringsprogramma voor de toepassing van groene, innovatieve 

technologie 

In dit scenario houdt PGT haar huidige doelstelling en brengt ze meer focus aan in de soorten 

innovatieve projecten die ondersteund worden. Het ligt voor de hand hier te kiezen voor 

technologie die na een eerste toepassing binnen een RVB-project verder opgeschaald kan 

worden in de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarbij komt de focus 

(weer) te liggen op technologie, en laat PGT overige ontwikkelingen (zoals het vernieuwen 

van een aanbestedingsproces) over aan andere programma’s, zoals bijvoorbeeld ‘Marktvisie’. 

Het ligt hierbij voor de hand dat PGT actief wordt ingezet vanuit het RVB-beleid om duur-

zaamheidsdoelstellingen (technologisch) te realiseren.  

Waar de focus tot op heden lag op het introduceren van innovatie in RVB-projecten (1) 

(zie Figuur 8), kunnen activiteiten uitgebreid worden naar het RVB-breed implementeren van 

lessen en toegepaste technologie. PGT kan zo zorgen dat er binnen het Rijksvastgoedbedrijf 

breed geleerd wordt van de toepassing van de innovaties, zowel op product- als procesni-

veau, én dat deze lessen en technologieën ook worden geïmplementeerd in nieuwe 

projecten. Hierbij wordt sterker ingezet op interne opschaling (2) (zie Figuur 8). Waar PGT 

nu voor een groot deel ‘een verzameling projecten’ is, wordt het programma-element in dit 

scenario veel sterker aangezet. Dit vraagt mogelijk om een uitbreiding van het programma-

management; in de opzet van het programma kan ervoor gekozen worden om 

budgettoewijzing en uitvoering uit elkaar te halen. Binnen dit scenario blijft er dus een faci-

liteit (capaciteit en middelen) om kansrijke projecten een extra stimulans te geven om 

innovatie te implementeren.  

Scenario 2: PGT als het innovatieprogramma binnen het Rijksvastgoedbedrijf  

In de laatste jaren is er een ontwikkeling gaande waarin PGT activiteiten onderneemt die 

zich richten op het stimuleren van een RVB-cultuur waarbij innoveren en experimenteren 

meer vanzelfsprekend wordt (4). Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is hierin een omslag 

gaande (zie paragraaf 2.5.1), waarbij er momentum is voor PGT om door te pakken op dit 
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onderwerp. In dit scenario laat PGT haar specifieke ‘groene technologie’-doelstelling los36, 

en wordt gepositioneerd als koppeling tussen beleid en uitvoering op het brede thema ‘inno-

vatie’ (met de portefeuillestrategie37 van het Rijksvastgoedbedrijf als richtingwijzer). Daarbij 

zou PGT passen tussen de innovatiemanager bij P&P enerzijds en de directies T&P en VB 

anderzijds.   

Binnen PGT is er in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over het proces 

van innoveren binnen RVB-projecten. Daarmee ligt er een kennisbasis die ingezet kan wor-

den voor het Rijksvastgoedbedrijf. Hiermee krijgt het programma duidelijk een andere focus 

qua activiteiten. Zo zal er meer gericht worden op enthousiasmeren, motiveren, agenderen 

en kennisoverdracht. Het ontwikkelen van een ‘innovatie-toolbox’ of intern trainingspro-

gramma ligt hierbij voor de hand. Daarbij kan PGT ingezet worden om prioritaire 

kennisvragen uit de organisatie te beantwoorden en aan te kaarten. De vraag is of dit al 

vanuit de Innovatiemanager zelf geïnitieerd kan worden. Gesprekspartners geven hierbij aan 

dat PGT mogelijk ingezet kan worden in deze ‘transitieperiode’ totdat innovatie is ingebed in 

het reguliere RVB-proces (zie ook het volgende scenario). Dán kan het programma zich rich-

ten op het samenbrengen van innovatie in de organisatie en het scouten van innovatie, 

aangezien dit typisch activiteiten zijn die niet binnen een RVB-project worden opgepakt.  

Scenario 3: PGT gaat (grotendeels) op in de lijnorganisatie 

In het derde scenario gaat PGT voor een groot deel op in de lijnorganisatie. Het programma 

loopt immers al bijna 12 jaar, en heeft in die periode binnen de RVB-organisatie ruimte 

gemaakt voor innovatie. Nu er binnen de lijn steeds meer aandacht komt voor innovatie, 

past het binnen dit scenario om de volle aandacht te laten vallen op dit innovatieproces in 

de staande processen. Wat resteert binnen het (afgeslankte en herijkte) programma zijn 

enkele innovatieadviseurs op concernniveau voor de overkoepelende innovatiestrategie- en 

opgaven en die oog blijven houden voor kansrijke projecten die mogelijk een extra zetje 

nodig hebben (die de lijn niet altijd kan geven). Hierbij kan er aandacht zijn voor:  

• Het uitwerken en implementeren van een cyclisch innovatie- en kennisproces in de 

lijn. 

• Het ontwikkelen van een strategie en focus zodat er massa en verbinding ontstaat 

tussen alle eilandjes binnen de organisatie die met innovatie bezig zijn (in scenario 

2 ligt deze taak ook bij PGT). 

• Het versterken van kracht van het Rijksvastgoedbedrijf als grote Rijksinkoper om 

innovatie te stimuleren. 

• Het van bovenaf (RVB) dragen, uitdragen en stimuleren van het belang van het on-

derwerp innovatie.  

 

36 De vraag is nog wel in welke mate dit mogelijk is vanuit de budgethouder bij BZK. Mocht dit te breed 

zijn, dan kan altijd gekozen worden om het innovatieprogramma vooral te richten op verduurzaming.  

37 Rijksvastgoedbedrijf Directie P&P – ‘Van kennis naar kansen naar keuzes.’ 
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5 Conclusies 

In dit hoofdstuk geven we onze conclusies over de opzet, inbedding, uitvoering, doeltref-

fendheid (op de verschillende doelen), doelmatigheid en toekomst van het Programma 

Groene Technologieën.  

5.1 Opzet en inbedding van PGT 

Conclusie 1: PGT is in de afgelopen periode geprofessionaliseerd 

PGT is in de afgelopen periode professioneler geworden in haar opzet en uitvoering. We zien 

dat de volgende ontwikkelingen binnen PGT daaraan hebben bijgedragen: 

• Er is rond 2015 een programma-organisatie opgezet met een conceptueel team en 

technisch team, die onder de hoede van het strategische en operationele program-

mamanagement functioneerden. Recent is de organisatie flexibeler opgezet, waarbij 

er rondom een vaste, kleinere kern van programmamanagement een bredere flexi-

bele schil van PGT-trekkers c.q. projectleiders is. Personen in deze flexibele schil zijn 

alleen onderdeel van vergaderingen op het moment dat ze betrokken zijn bij één of 

meerdere PGT-project(en). Dit zorgt volgens gesprekspartners ervoor dat het pro-

gramma slagvaardig kan functioneren.  

• Er is een programmatische aanpak ingevoerd. Hierdoor is meer zicht op het type 

innovatie dat ondersteund wordt. 

• In de manier van programmeren is een beleidsmatige component toegevoegd waar-

door PGT beter aansluit bij doelstellingen van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied 

van duurzaamheid. Op deze manier is door PGT gezocht naar een beleidsmatige 

verankering van haar activiteiten. 

• Circulariteit is als thema in 2017 toegevoegd aan de doelstellingen. Dit laat zien dat 

het programma in staat is proactief te anticiperen op beleidsontwikkelingen.  

• Naast de activiteiten binnen de projecten worden er meer programma-activiteiten 

ondernomen die bijvoorbeeld het stimuleren van een innovatieve houding of leren te 

innoveren tot doel hebben. We zien daarbij dat PGT steeds meer taken op zich neemt 

die typisch passen bij een innovatieprogramma zoals voorgesteld in scenario 2.  

• Financiering voor PGT is in principe voor de komende programmaperiode 2021 – 

2025 beschikbaar. Dit biedt kansen om voor een langere termijn het programma een 

strategische plek te geven binnen het Rijksvastgoedbedrijf en te zorgen dat innova-

ties structureel meer aandacht krijgen in de lijnorganisatie. 

Door de organische ontwikkeling van het programma is er wel een complex geheel aan sub-

doelen en ambities ontstaan, zoals bleek uit de Logical Framework Analyse. Hierdoor wil het 

programma aan doelen op verschillende abstractieniveaus bijdragen; deze ambities komen 

niet altijd overeen met de input voor wat betreft financiering en ondernomen activiteiten. 
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Dit is logisch aangezien het programma qua fte en budget niet groot is. Voor de verdere 

professionalisering dient hier aandacht voor te zijn (zie aanbeveling 3). 

Conclusie 2: De beleidsmatige inbedding is zwak 

PGT heeft een zelfstandige positie binnen het Rijksvastgoedbedrijf en ten opzichte van haar 

financier (het Ministerie van BZK). Dit komt doordat PGT al bestond voordat het Rijksvast-

goedbedrijf startte met het maken van beleid op de thema’s duurzaamheid en innovatie. 

PGT heeft binnen het beleid dus (nog) geen vaste plaats, maar haakt zelf wel actief aan bij 

de beleidsontwikkelingen. We kunnen vaststellen dat PGT overeenkomsten heeft met andere 

programma’s, initiatieven en ontwikkelingen die er lopen binnen het RVB, maar dat er mo-

menteel geen sprake is van één integrale aanpak.  

PGT heeft actief aansluiting gezocht bij het Beleidsoverleg van het Rijksvastgoedbedrijf om 

zo verantwoording af te kunnen leggen (middels drie voortgangsrapportages per jaar én 

vaststelling van het Jaarplan). Ten opzichte van de budgethouder (binnen het Ministerie van 

BZK) is de verantwoording alleen financieel van aard. Dit komt omdat er aan de kant van 

het Ministerie geen opdrachtgever gedefinieerd is. Impliciet voert PGT wel rijksbeleid uit, 

maar dit is niet expliciet gemaakt. Dit is een potentieel risico voor het voortbestaan van PGT; 

daarnaast moet het mogelijk zijn om rijksuitgaven jaarlijks ook beleidsmatig te verantwoor-

den.  

5.2 Doeltreffendheid 

Conclusie 3: PGT draagt in belangrijke mate bij aan innovatie binnen het RVB; voor de ho-

gere orde doeltreffendheid zijn ‘harde’ effecten minder duidelijk 

PGT stimuleert proactief en trendsettend innovaties binnen de RVB-projecten en draagt bij 

aan een ‘innovatie-minded’ Rijksvastgoedbedrijf. Zo draagt PGT bij aan innovatie die anders 

niet tot stand was gekomen (deelconclusie 3a en 3d). Daarmee is PGT op dit primaire doel 

doeltreffend. Het blijft ook naar de toekomst toe nodig om innovatieruimte te creëren, aan-

gezien in de RVB-projecten vooral gestuurd wordt op planning en budget.  

Naar mate PGT’s doelen van hogere orde zijn (zie de LFA in paragraaf 2.3.1), wordt de 

bijdrage van PGT minder groot en is de doeltreffendheid minder goed vast te stellen (deel-

conclusie 3b en 3c). De mate waarin PGT daadwerkelijk zelf haar doelen kan realiseren, 

neemt dan ook af. PGT kan daarbij in de toekomst wel maximaal haar activiteiten richten op 

het bereiken van effecten hoger van hogere orde; er is momenteel nauwelijks sprake van 

een hefboomwerking. Een voorbeeld hiervan is het steviger inzetten op opschalen van tech-

nologie en geleerde lessen.  

Deelconclusie 3a: PGT creëert ruimte voor innovatie binnen RVB-projecten 

De (financiële) ondersteuning van PGT in RVB-projecten zorgt ervoor dat er ruimte is voor 

het toepassen van innovatie binnen deze projecten. Zonder ondersteuning was deze ruimte 

er niet of nauwelijks geweest. We kunnen concluderen dat zonder PGT de innovaties veelal 
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niet geïmplementeerd waren geweest binnen de RVB-projecten. In andere gevallen zou men 

minder ambitieus zijn geweest. Dit geldt met name voor RVB-medewerkers (en eindgebrui-

kers) die welwillend staan tegenover innovatie, maar om redenen als tijdsdruk, krappe 

budgetten of het ontbreken van een klantvraag zichzelf niet in staat achten om een innovatie 

te realiseren. Er zijn binnen het Rijksvastgoedbedrijf ook medewerkers die innovatie realise-

ren zonder hulp van PGT, bijvoorbeeld omdat ze op andere wijze budget weten te verwerven. 

Overwegend kan echter gesteld worden dat voor een ‘project-gefinancierde organisatie’ als 

het Rijksvastgoedbedrijf het belangrijk is dat er budget is dat niet projectgebonden is. 

Deelconclusie 3b: Niet alle ondersteunde innovaties dragen in even grote mate bij aan het 

bereiken van de PGT-doelen 

Door innovaties te ondersteunen wil PGT dat binnen de RVB-projecten resultaten bereikt 

worden op het gebied van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energie en cir-

culariteit. Het wisselt per project of de innovatie daadwerkelijk meetbaar bijdraagt aan deze 

doelen. Het blijkt dat innovatie binnen de RVB-projecten niet altijd de gewenste duurzaam-

heidsresultaten oplevert (bijvoorbeeld wanneer de verwachte energiebesparing in de praktijk 

niet gerealiseerd kan worden). Het hangt ook sterk af van de dynamiek in een RVB-project 

of een innovatie toegepast kan worden zoals initieel beoogd werd. Of innovatie meetbaar 

aan de drie doelen bijdraagt, ligt dus niet altijd binnen de invloedsfeer van PGT.  

Bij deze deelconclusie maken we de kanttekening dat niet in alle gevallen verwacht kán 

worden dat de ondersteunde innovatie meetbaar bijdraagt aan de doelen. Als in de voorbe-

reiding van dergelijke projecten blijkt dat energiebesparing of circulariteit haalbaar is, 

kunnen bijvoorbeeld locatie-specifieke kenmerken (ook qua gebruik van de locatie) maken 

dat de innovatie toch niet past. Het leren onder welke omstandigheden innovaties wel of 

juist niet bijdragen aan de drie doelen, behoort ook tot de functies van PGT.  

Deelconclusie 3c: Het effect van PGT op de RVB-portefeuille is minder zichtbaar 

Zichtbare effecten van PGT op de gehele RVB-portefeuille (buiten de ondersteunde RVB-

projecten om) zijn er nauwelijks op het vlak van technologische innovatie, zo bleek uit pa-

ragraaf 3.4. PGT is binnen de gehele RVB-portefeuille maar een kleine impuls; er mag echter 

wel verwacht worden dat succesvolle innovatie uit de RVB-projecten verder opgeschaald 

wordt naar de bredere portefeuille. Alhoewel de impact van innovatie vaak pas na verloop 

van tijd zichtbaar wordt (en er de afgelopen periode vooral aandacht nodig was om resultaten 

binnen de RVB-projecten te realiseren), blijkt dat er bij de programma-activiteiten onvol-

doende aandacht is voor opschaling van de technologie of van de geleerde lessen. Verder 

kan het zijn dat de technologie nog niet schaalbaar is en verdere ontwikkeling behoeft. Op 

het vlak van niet-technologische innovatie heeft PGT enkele resultaten gerealiseerd die wel 

opgeschaald zijn en worden, zoals de rekenmethodiek ten aanzien van materiaalverspilling 

of de maat ‘kWh/m2’ die breed geadopteerd is. Ook de resultaten van het mede ontwikkelen 

van nieuwe werkwijzen (zoals vormen van duurzaam aanbesteden) beklijven in de organi-

satie. 
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Deelconclusie 3d: PGT heeft impact op de RVB-organisatie 

PGT heeft een bijdrage geleverd aan de cultuurverandering binnen het Rijksvastgoedbedrijf. 

Er is meer aandacht voor en enthousiasme over innovatie en duurzaamheid. Dit heeft mede 

geleid tot het instellen van de Innovatieprijs. Daarnaast zorgt PGT voor samenhang in inno-

vatie-initiatieven binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Dit effect op organisatieniveau is met 

name het gevolg van de eigen PGT-projecten en communicatie over deze projecten, en min-

der vanuit de programma-activiteiten van PGT. In welke mate PGT programma-overstijgend 

kan inzetten op het realiseren van een innovatieve organisatie is beschreven in hoofdstuk 4.  

Enthousiasme voor innovatie zou kunnen leiden tot overvraging van het PGT-budget. Dit is 

dan ook als één van de succesindicatoren geformuleerd. We concluderen echter dat het PGT-

budget niet overvraagd wordt. Er is wel een beweging gaande waarbij RVB-medewerkers 

vaker vanuit zichzelf aankloppen bij PGT, maar dit heeft nog niet geleid tot een teveel aan 

projectideeën. Ten aanzien van een van de andere succesindicatoren, namelijk de toonaan-

gevendheid van het RVB, kunnen we stellen dat PGT een positieve bijdrage levert aan de 

zichtbaarheid van het Rijksvastgoedbedrijf. 

5.3 Doelmatigheid 

Doelmatigheid gaat over de verhouding tussen de bereikte doelen en de daarvoor ingezette 

middelen. Daarbij bespreken we twee soorten doelmatigheid, namelijk de smalle doelmatig-

heid (uitvoeringskosten van het programma ten opzichte van het programmabudget dat 

besteed is aan innovatie) en brede doelmatigheid (alle beleidskosten ten opzichte van de 

impact van het programma; hiermee wordt een uitspraak gedaan in welke mate de beschik-

bare middelen maximaal benut worden). Met name over deze laatste factor is het vaak lastig 

om harde uitspraken te doen. PGT draagt namelijk niet als enige instrument bij aan de ge-

stelde doelen (zoals we in paragraaf 2.2 hebben besproken). Daarnaast duurt het even 

voordat innovaties verder ontwikkeld en verspreid raken, waardoor impact pas na verloop 

van tijd gerealiseerd wordt. Wel kunnen we beredeneren hoe PGT met de beschikbare mid-

delen haar huidige programmadoelen op efficiënte wijze kan behalen. 

Conclusie 4: De uitvoeringskosten ten opzichte van het bestede budget zijn niet te hoog  

De smalle doelmatigheid betreft de kosten van het programma om budget te kunnen beste-

den. De uitvoeringskosten zijn jaarlijks circa 200.000 euro38. Deze uitvoeringskosten beslaan 

8% van het PGT-budget. In onze ervaring is de uitvoering van het soort programma’s als 

PGT vaak intensief vanwege het maatwerk dat het programma binnen ieder gesteund project 

levert. Daarnaast neemt PGT ook steeds meer programma-activiteiten op zich, die buiten 

individuele projecten omgaan en dus geen relatie hebben tot het bestede budget (bijvoor-

beeld het verbinden van initiatieven van RVB-medewerkers). Daarmee zijn de 

 

38 Exclusief de kleine projecten of initiatieven die uit deze post zijn gefinancierd.  
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uitvoeringskosten goed te verklaren. Bij een relatief klein programmabudget zijn de uitvoe-

ringskosten vaak naar verhouding hoger, want er zijn nu eenmaal ‘vaste kosten’ als een 

programmamanager, communicatie, etc. 

Conclusie 5: Er is potentie om de brede doelmatigheid van PGT te vergroten 

PGT wil haar doel bereiken door enerzijds zelf innovatieprojecten op te zetten (zoals de 

testomgeving in Rijswijk, zie paragraaf 3.1) en anderzijds innovatie in te brengen in de RVB-

projecten. Voor dit laatste spoor39 kunnen ten aanzien van de beoordeling van de brede 

doelmatigheid de volgende uitgangspunten geformuleerd worden: 

• De hoeveelheid steun dat PGT (legitiem) kan verlenen om innovatie in een RVB-

project te stimuleren heeft een relatie met het risicoprofiel van de innovatie40. 

• PGT handelt doelmatig als het hooguit alleen de additionele kosten (duurdere of ex-

tra materialen of meer proces), van de innovatie t.o.v. het bestaande RVB-

projectbudget financiert, dat wil zeggen dat PGT geen budget vrij maakt voor zaken 

die anders toch wel vanuit het RVB-projectbudget gefinancierd waren geweest; 

• De ondersteunde innovaties bijdragen aan de doelen van PGT. 

De verwachting is daarbij (op basis van de gesprekken met gesprekspartners) dat er, ook 

als de te realiseren innovatie een laag risico in zich heeft, in ieder geval procesondersteuning 

nodig is om de innovatie in te passen in de RVB-projecten. Dit is ook de meest laagdrempe-

lige manier voor PGT om innovatie te stimuleren binnen RVB-projecten. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om een werksessie om de samenwerkende partijen kennis te laten maken met 

de innovatie, het enthousiasmeren van eindgebruikers, het doen van een haalbaarheidsstu-

die of het bekostigen van een monitorings- en evaluatiecyclus. Waar er een laag risico is, 

kan de innovatie zelf vanuit het RVB-projectbudget bekostigd worden; PGT hoeft bij deze 

materiaalkosten dan geen ondersteuning te bieden. Bij innovaties met een laag technisch 

(en daarmee financieel) risico, waar dus nauwelijks meerkosten aan verbonden zijn, zou de 

rol van PGT alleen het ondersteunen van het proces zijn.  

Naarmate de innovatie risicovoller is, kunnen er andere kosten gaan spelen om een innovatie 

in een RVB-project toegepast te krijgen. Hierbij kom de innovatie meer in een experimen-

teer- of pilotomgeving terecht. In dat geval is het voor PGT legitiem om additionele 

materiaalkosten voor haar rekening te nemen, omdat zonder het dragen van deze kosten de 

innovatie niet tot stand was gekomen in het RVB-project. De aanname is hierbij uiteraard 

 

39 Voor de eerste soort (het zelf opzetten van projecten) geldt een andere logica. Deze projecten gaan 

namelijk alleen door als PGT er actief op inzet.  

40 Hoe innovatiever, hoe risicovoller het implementeren van een innovatie vaak is. Daar staan vaak 

relatief hogere kosten tegenover dan het implementeren van een standaardoplossing of een oplossing 

met een laag risicoprofiel.  
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dat de innovatie zich richt op de inhoudelijke doelen die PGT gesteld heeft op het gebied van 

duurzaamheid.  

In de praktijk van PGT zien we dat PGT zowel uren vergoedt (personeelskosten) als materi-

aal. De verhouding is hierbij op heel het PGT-budget ongeveer 1/3e aan uren en 2/3e aan 

materiaal. In absolute zin ondersteunt PGT het meeste met materiaalkosten, maar ook wordt 

relatief veel (voor een technologieprogramma) geïnvesteerd in proceskosten. Gesprekspart-

ners geven ook aan dat dit belangrijk is voor de projecten; zo komt er bij het 

projectmanagement van RVB-projecten ruimte om met de markt en de eindgebruiker aan-

dacht te besteden aan de geselecteerde innovatie 41  In het kader van de 

kabinetsdoelstellingen die ook gelden voor alle ‘eindgebruikers’ van het Rijksvastgoedbedrijf 

is het wel de vraag of PGT nog alle (materiaal)kosten van de innovatie dient te dragen. Het 

ligt in de verwachting dat PGT haar doelen ook kan bereiken door (nog) meer in te zetten op 

het stimuleren van innovatie aan de voorkant van een implementatieproces (proceskosten) 

en door tijdens en na implementatie bij te dragen aan de opvolging van het project (in de 

vorm van bekendheid en verdere verspreiding van de innovatie).  

Tot nu toe ging het over het doelmatig ‘proactief en trendsettend stimuleren van innovaties’ 

door PGT binnen enkele RVB-projecten. PGT zou ook impact willen hebben op de gehele RVB-

portefeuille. We hebben daarvan al geconstateerd dat deze relatie minder sterk is, vaak 

doordat de aandacht voor opschaling en laten landen van kennis er nauwelijks is42. Dit geldt 

vooral voor technologische innovaties. Voor wat betreft deze ‘harde effecten’ lijkt het pro-

gramma dus minder doelmatig; bij de ondersteunde technische innovaties vindt intern 

nauwelijks opschaling plaats. In de aanbevelingen beschrijven we hoe PGT hierin effectiever 

haar middelen kan inzetten. Dit (grotendeels) uitblijven van effect voor technologische in-

novatie wordt voor een deel gecompenseerd door de behaalde ‘zachte effecten’ waarbij de 

RVB-organisatie steeds meer ‘innovatie-minded’ wordt én de gerealiseerde en opgeschaalde 

niet-technologische innovaties. 

 

41 Een voorbeeld is de ondersteuning in het proces om tot biobased spreekkamers te komen voor de 

Belastingdienst op de Graadt van Roggenweg 500. De architect en het projectteam van het Rijksvast-

goedbedrijf hadden door deze ondersteuning extra uren om te onderzoeken op welke wijze deze 

spreekkamers biobased gerealiseerd konden worden.  

42 Dit kan verklaard worden uit de aandacht die benodigd was om tot resultaat te kunnen komen binnen 

de projecten. De innovaties waren nog niet klaar om opgeschaald te worden. Wel is ook dan al op 

voorhand aandacht nodig voor opschaling om zo in een later stadium kennis en technologie te kunnen 

laten landen in projecten.  
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5.4 Toekomst PGT 

Conclusie 6: We onderscheiden drie richtingen waarheen PGT zich in de toekomst kan ont-

wikkelen 

We hebben vastgesteld dat bij PGT (en in dit kader ook het Rijksvastgoedbedrijf) de focus 

ontbreekt en actieve sturing ontbreekt. Hierdoor pakt PGT veel verschillende zaken op, wat 

maakt dat de doeltreffendheid vermindert. Om voor de verschillende knelpunten (zie ook 

paragraaf 4.1) een oplossing aan te dragen, definiëren we op basis van de strategische 

overwegingen drie scenario’s of ontwikkelrichtingen. Dit zijn: 

1. PGT als stimuleringsprogramma voor de toepassing van groene, innovatieve techno-

logie. 

2. PGT als innovatieprogramma binnen het RVB. 

3. PGT gaat (grotendeels) op in de lijnorganisatie. 

Deze scenario’s stellen PGT en het Rijksvastgoedbedrijf voor de keuze hoe PGT ingezet kan 

worden binnen het Rijksvastgoedbedrijf en welke uitwerking dat krijgt in het nieuwe pro-

grammaplan 2021 – 2025. Daarbij is het aan te bevelen om de uitgangspunten in de 

scenario’s niet te vermengen, maar één coherente strategie te volgen. In ieder van de sce-

nario’s geldt wel dat er sprake moet zijn van een strategische inbedding (zie de 

aanbevelingen in hoofdstuk 6) en een focus op zichtbare en zo maximaal mogelijke resulta-

ten.  

Er is nu een ‘window of opportunity’ binnen het Rijksvastgoedbedrijf (P&P) om de thema’s 

duurzaamheid en innovatie op strategisch en tactisch niveau verder uit te werken. PGT kan 

hierbij in een positie gezet worden om deze strategische doelen in de uitvoering te realiseren. 

Samen met andere programma’s en initiatieven ontstaat er dan één integrale aanpak om 

RVB’s doelstellingen te realiseren. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden, zijn bij-

voorbeeld: Hoe verhoudt PGT zich tot het programma ‘Marktvisie’? Op welke manier komt 

de koppeling tussen ‘Grip op Duurzaamheid’ en PGT tot stand? En wat heeft PGT te maken 

met de op te stellen Innovatieagenda? 
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6 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk geven we een aantal aanbevelingen voor de verdere ontwikkelingen van 

PGT (en het RVB) in de komende jaren. De aanbevelingen zijn niet alleen voor PGT zelf, 

maar soms ook voor andere betrokkenen, zoals de directie ‘Portefeuillestrategie en Porte-

feuillemanagement’ en de beleidsverantwoordelijke aan de kant van het Ministerie van BZK.  

6.1 Opzet PGT  

Aanbeveling 1: Werk aan een beleidsmatige inbedding binnen het RVB 

Zoals we hebben laten zien, gebeurt er veel binnen het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied 

van duurzaamheid en innovatie (in de verschillende directies). Al deze initiatieven en pro-

gramma’s staan (nog) relatief los van elkaar. Nu zet de Directie P&P stappen op het gebied 

van beleid, strategie, duurzaamheid en innovatie. Dit is, voor zowel PGT als het P&P een 

kans om beter verbonden te zijn met het RVB-beleid. PGT kan, als koppelvlak tussen stra-

tegie en uitvoering, dan expliciet ingezet worden om RVB-beleid te realiseren. Wélk beleid 

dit is (en welke thema’s het betreft), hangt onder meer af van de keuze voor één van de 

voorgestelde scenario’s (zie ook aanbeveling 3).  

Aanbeveling 2: Realiseer een sterkere beleidsmatige koppeling met het Ministerie van BZK 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de er nagenoeg geen inhoudelijke beleidsmatige relatie 

is tussen PGT en het Ministerie van BZK. Dit is een potentieel risico voor het voortbestaan 

van het programma, want zo kan de financiering vanuit BZK stopgezet worden als men denkt 

dat het budget niet bijdraagt aan doelstellingen van BZK. Daarnaast behoort overheidsbud-

get doelgebonden ingezet te worden. Gezien de relevantie van PGT voor veel van de 

ontwikkelingen waar het ministerie zich mee bezighoudt op het gebied van verduurzaming 

van de gebouwde omgeving én innovatie bij de overheid43, is het goed om mogelijk de be-

leidsrelatie (doelbinding van het PGT-budget) te versterken.  

Aanbeveling 3: Werk aan een strategische focus en aanscherping van doelen 

Waar het programma zich eerder richtte op het ondersteunen van technische innovaties, 

zien we nu dat er een brede set aan projecten ondersteund wordt. De projecten ERDH (een 

 

43 PGT kan niet alleen ingezet worden als uitvoeringsprogramma voor duurzaamheidsbeleid, maar ook 

ten aanzien van de doelstellingen die er zijn op het gebied van de innovatieve overheid. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld ‘launching customership’ of innoveren binnen de overheid. Het huidig regeerakkoord 

‘Vertrouwen in de toekomst’ noemt hier: ‘De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het 

versnellen van duurzame transities … en om innovatief in te kopen.’ Zie hiervoor ook: Dialogic (2018) 

Innoveren in de keten: IenW als launching customer, link.  

https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2018/05/Dialogic-2017.-Innoveren-in-de-keten-IenW-als-launching-customer.pdf
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samenwerkingsprogramma), CRYSTAL (extern onderzoeksproject), Kantoor vol Energie (een 

samenwerkingsprogramma) en het Kosovo-tribunaal (rekenmethodiek) zijn hier voorbeelden 

van, naast de verschillende technische innovaties. Hiermee deelt het programma momenteel 

een breed scala aan (financiële) prikkels uit om tot innovatie te komen. Opvolging en onder-

steuning van zoveel projecten vraagt veel van het programma-management; daarnaast 

staat de ontstane werkelijkheid verder af van de door PGT opgestelde doelen en bijbehorende 

werkwijze. Meer focus kan ervoor zorgen dat projecten (door aandacht vanuit PGT) concreter 

bijdragen aan de PGT-doelen. Daarbij bevelen we aan dat PGT (langs de lijnen van een 

Logical Framework Analysis) helder aangeeft waar haar bijdrage ligt en op welke wijze ze 

impact creëert.  

Uit de voorgestelde scenario’s blijkt dat PGT op verschillende manieren gepositioneerd kan 

worden. Voor ieder van de scenario’s is van belang dat PGT focus aanbrengt in haar doelen 

en bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt logischerwijs in afstemming met andere initiatieven 

die er zijn binnen het Rijksvastgoedbedrijf (zie aanbeveling 1). In ieder van de beschreven 

scenario’s zijn de contouren geschetst voor een te kiezen focus.  

6.2 Werking PGT – programma-activiteiten 

Aanbeveling 4: Stel selectiecriteria op voor de keuze van projecten 

Projecten worden op dit moment niet zonder reden gekozen, maar het selectieproces blijft 

veelal impliciet. Vooral als scenario 1 (PGT als stimulans voor de implementatie van groene 

technologie) leidend is in het nieuwe programmaplan, is het noodzakelijk de selectiecriteria 

verder aan te scherpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de mate waarin een innovatie al dan 

niet ergens toegepast en wat de verwachte bijdrage is aan de doelen. Bij de beoordeling van 

een projectidee kan ook de schaalbaarheid onderwerp worden van de criteria (en meetbaar 

bijdragen aan doelen), waarbij ook op voorhand wordt bedacht hoe een technologie bij suc-

ces opgeschaald zal gaan worden binnen de RVB-portefeuille44. Daarbij kunnen ook vooral 

projecten geselecteerd worden die elkaar versterken, zodat er echt een (transitie)pro-

gramma ontstaat in plaats van een aantal losse projecten. 

PGT zal hierbij kunnen kiezen om in te zetten op innovaties die de circulaire en energietran-

sitie versterken. Zo kiest PGT voor innovaties die, samen met andere bewegingen vanuit 

markt en overheid, ervoor zorgen dat deze transities versneld worden. Daarbij past beschei-

denheid in verwachtingen ten aanzien van een zichtbare bijdrage aan de transities45. PGT 

kan zich het best richten op de eerste orde doelen, namelijk het creëren van ruimte voor 

 

44 Bijvoorbeeld door de RVB-voorraad te scannen op potentie, zowel qua technologie als qua project- of 

beheerverloop. 

45 Het innovatiebudget van jaarlijks circa 2,5 miljoen euro is klein ten opzichte van de totale jaarlijkse 

begroting van het Rijksvastgoedbedrijf (1,3 miljard euro). 
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innovatie binnen RVB-projecten, het bereiken van resultaat binnen de RVB-projecten én het 

breder verspreiden van de innovatie binnen het Rijksvastgoedbedrijf.  

Aanbeveling 5: Richt voor ondersteunde projecten een standaard projectcyclus in 

Gedurende of na het project is er momenteel nog geen formele cyclus voor het evalueren 

van PGT-projecten, codificeren van kennis en verspreiden van geleerde lessen. De lessen 

blijven daarmee vooral ‘hangen’ bij de RVB-projectleiders of PGT-trekkers. Daarnaast zijn 

RVB-projectleiders niet aan te spreken op doelbereik binnen de projecten aangezien er vooraf 

geen doelen worden vastgesteld. We bevelen aan om voor de ondersteunde projecten een 

standaard projectcyclus in te richten; vanaf het samen met RVB-projectleiders op voorhand 

opstellen van projectdoelen, de efficiëntste vorm van ondersteuning (zie ook conclusie 5) tot 

het achteraf evalueren en verspreiden van kennis. Daarbij wordt op voorhand concreet welke 

bijdrage de te realiseren innovatie dient te hebben ten aanzien van de doelen van het pro-

gramma.  

Onderdeel van deze projectcyclus is kennismanagement. In de door PGT ondersteunde pro-

jecten (en daarbuiten) wordt veel waardevolle kennis opgedaan over innoveren in het 

algemeen en verschillende technologieën in het bijzonder. Het blijkt dat deze kennis langs 

informele lijnen en ad-hoc wel verspreid wordt binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Het kennis-

management kan echter sterker ontwikkeld worden, waarbij PGT optimaal aansluit bij de 

kennisinfrastructuur van T&P en VB. Concreet kan hier als eerste stap gedacht worden aan 

een projectendatabase met projectbeschrijvingen, geleerde lessen en contactpersonen. 

Voor wat betreft de ondersteuning vanuit PGT richting RVB-projecten blijkt dat hier soms 

meer behoefte aan is. Ondersteuning heeft een belangrijke functie, want dit kan ervoor zor-

gen innovaties eerder gerealiseerd worden, meer bijdragen aan doelen van PGT en / of 

substantiëler opgeschaald kunnen worden. Het is goed dat innovatie onderdeel blijft van de 

verantwoordelijkheid van de inhoudelijk betrokken RVB-projectleider/adviseur, maar een 

sterkere ondersteuning vanuit PGT daarbij is (naar behoefte) aan te bevelen. Dat kán om 

technische kennis, maar ook om innovatie-vaardigheden of het creëren van draagvlak. Daar-

bij zal nagedacht moeten worden over het vergroten van PGT’s programmacapaciteit. 

Aanbeveling 6: Zet het programma intern beter op de kaart 

Vanuit PGT is afgelopen jaren veel gedaan aan communicatie, met name op het niveau van 

de ondersteunde projecten. RVB-medewerkers weten nog niet altijd wat PGT hen kan bieden 

in de uitvoer van hun dagelijkse werkzaamheden. Het is aan te bevelen om PGT als pro-

gramma sterker intern uit te dragen binnen T&P én VB, waarbij de aandacht uitgaat naar 

het nut van PGT voor de RVB-medewerkers. 
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Bijlage 1. Gesprekspartners 

Interviews gehouden door Dialogic 

Intern betrokkenen: 

• Cherique Cuppen – Communicatie-adviseur (extern) PGT 

• Mariëlle Dijkers-Damman – Coördinerend adviseur ‘Slim Vastgoed’ (RVB) 

• Frank Foreman – Directeur directie P&P (RVB)  

• Marien Gijsbertsen – Bouwkundig adviseur (RVB) 

• Maarten Guelen – Projectmanager (RVB) 

• Ad Heeman – Programmanager PGT (RVB) 

• Bart Kimman – Senior adviseur (RVB) 

• Liesbeth Kooy – Projectmanager (RVB) 

• Merel de Lint-Zorge – Oud-programmamanager PGT (RVB) 

• Rob van Roon – Technisch manager (RVB) 

• Nynke Sijtsma – oud-opdrachtgever PGT, nu Directeur De Bouwcampus 

• Martine de Vaan – Innovatiemanager P&P (RVB) 

• Patrick Verschut – Senior concern-controller (RVB) 

• Martijn Voorham – Programmamanager ‘Grip op Duurzaamheid’ (RVB) 

• Kim van Winkel - Trainee (RVB) 

• Theo Zijlmans – Hoofd Expertise Centrum Techniek (RVB) 

Extern betrokkenen: 

• Atto Harsta – Kantoor Vol Energie 

• Peter Mulder – Unica 

• Arno Peekel – Utrecht Sustainability Institute 

• Paulien van Straten – Plant-e 

• Bram Zegwaard – MAPIQ 

• Henk Zwaan – Putman b.v. 

Interviews vanuit PGT 

Door Ad Heeman (programmamanager) en Marjolein Heezen (rijkstrainee van maart tot sep-

tember 2019) zijn voor deze evaluatie de volgende RVB-medewerkers gesproken: 

• Stef Voermans (Kosovo Tribunaal) 

• Merel de Lint-Zorge (Startup Challenge, Plant-e, Kantoor vol Energie) 

• Ria Hylarides-Siebesma (Startup Challenge) 

• Wouter Goossens (Gedrags- en Gebruikersconcepten Roermond) 

• Jan Mimpen (TEO) 

• John Tsoutsanis (TEO) 

• Dennis Pronk (Louvre Luiken, Climotion, Energylab Valkenburg) 
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• Jaap de Jonge (Louvre Luiken, Climotion) 

• Liesbeth Kooy (Testomgeving Rijswijk) 

• Bart Kimman (Testomgeving Rijswijk, PCM’s) 

• Alphons Metselaar (PCM’s) 

• Martine de Vaan (Plant-e, Kantoor vol Energie, USI) 

• Christiaan Nijboer (USI) 

• Bart van Schagen (Energylab Valkenburg) 
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