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GEBIEDSONTWIKKELING: SAMEN AAN ZET MET INZET EEN SPEL!!!
Op woensdag 11 januari speelden betrokkenen en belanghebbenden in ZOHO een rollenspel 
volgens het Prisoners Dilemma . In dit spel kregen lokale ondernemers en bewoners, gemeen1 -
teambtenaren en projectleiders van Havensteder een rol toebedeeld anders dan hun dagelijkse 
functie. Na een welkom van Raymond van den Broek van ZOHOCITIZENS, die het spel organi-
seerden, en een korte introductie door spelleidster Willemijn Lofvers, architect, onderzoeker en 
ondernemer in het gebied, kon het spel beginnen. The game is on!!!
In het spel kregen de spelers een dilemma voorgelegd dat speelt in de ontwikkeling van het na-
oorlogse bedrijventerrein, het Zomerhofkwatier. Een paar jaar geleden was ZOHO nog een ge-
bied waar niemand wilde zijn. Een gebied waar snel doorheen werd gefietst, naar de sport-
school, naar de nachtopvang of waar de auto naar de garage werd gebracht. Veel anonimiteit en 
een toenemende leegstand: een gebied zonder ziel. Kunstenaars / makers / creatieven zagen 
kansen en mogelijkheden. Zij gingen aan de slag in de lege gebouwen, zorgden voor reuring en 
beweging in het gebied. Nu aan het begin van 2017 is het nog net zo rauw als voorheen, maar 
tegelijkertijd wel aantrekkelijk geworden voor verschillende partijen om te verblijven. Met de re-
cent gepubliceerde woonvisie van de gemeente, de ligging van het gebied nabij het stadscen-
trum en de vraag naar woningen in Rotterdam wordt de druk hoger om woningen toe te voegen 
aan het nu nog overwegend bedrijven gebied. !
Wat betekent dat voor de initiële ontwikkelingen, wie gaat er vertrekken en wie komt? Of wordt 
er ontwikkeld met behoud van pioniers, makers, ondernemers en eerste bewoners. En voor wie 
zijn die woningen bestemd? Kan dat met behoud van identiteit en in gezamenlijkheid? En wat 
betekent dit voor het gebied of zelfs voor de stad Rotterdam?!!
Met dit spel wil ZOHOCITIZENS, het ondernemerscollectief van ZOHO, de gemeente  en Ha-
vensteder uitdagen om gezamenlijk een visie te vormen voor de toekomstige ontwikkeling van 
ZOHO. Het spel is een oefening in de dialoog tussen de ambities, verlangens en plannen van de 
formele partijen en het gevoelde eigenaarschap van de ondernemers en bewoners in ZOHO. 
Doel van deze bijeenkomst is het op een speelse manier verkennen van de verschillende belan-
gen en het duiden van elkaars waarden voor de gebiedsontwikkeling van ZOHO. Hoe zetten we 
ontwikkelingen in – waar hebben we elkaar voor nodig en hoe organiseren we dat? Wat is onze 
inzet?!!
Het Prisoners Dilemma werd aan drie tafels gespeeld. Aan iedere tafel was een ambtenaar van 
de gemeente vertegenwoordigd, de woningcorporatie, ‘de’ ontwikkelaar, een ondernemer, een 
maker of kunstenaar en een bewoner uit het gebied met in achtneming van de ‘rolswitch’. Zo 
werd de ontwikkeling van ZOHO door de ogen van een andere partij gezien. Tenslotte was er 
een rol toebedeeld aan de journalist die kritische vragen mocht stellen ten aanzien van de op 
handen zijnde ontwikkelingen en dit met het publiek deelde. In een tiental rondes kozen de 
deelnemers voor het eigenbelang vanuit hun rol of voor het algemeen belang vanuit het team 
ten aanzien van de gebiedsontwikkeling. Het eigen belang en het algemeen belang worden uit-
gedrukt in een toe- en afname van individuele dan wel collectieve kubieke meters. Maar hoe 
scoren zij de meeste punten? Kan dat door alleen voor het eigen belang te kiezen...?!!!
!  Het ‘Prisoners Dilemma’ is in deze collectieve vorm ontwikkeld door stichting NDSM-werf en on1 -

dermeer gespeeld tijdens de tweede bijeenkomsten over Coöperatieve gebiedsontwikkeling in Pakhuis de 
Zwijger (2015).
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Na afloop werd duidelijk dat naast winnaars en verliezers elke tafel ook een andere eindconclu-
sie had ten aanzien van de gebiedsontwikkeling.  !!
TAFEL A!
‘ZOHO is slechts een ontwikkeling’. !
In een gesprek wat moeizaam op gang kwam is het de verschillende stakeholders niet gelukt 
een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het eigenbelang werd nooit uit het oog verloren. De ont-
wikkelaar wilde in de ogen van de andere partijen enkel zijn eigen belang loslaten als iedereen 
deed wat hij wilde. Ook de gemeente, die het meest welwillend op zoek was naar consensus, 
lukte het niet om op een constructieve manier leidend te zijn.!
En als er woorden vallen als ‘Niet goedschiks, dan kwaadschiks’ weet je dat het de verkeerde 
kant op gaat. Zo was alleen de lokaal gevestigde kunstenaar, die zolang mogelijk van de ruimte 
van ‘ontwikkeling’ gebruik wil maken, in zijn nopjes met deze stagnatie.’!
Helaas lukte het de partijen niet, die enorme potentie voor de lange termijn te transformeren 
naar een gezamenlijkheid.!!
TAFEL B!
‘Een duidelijke visie verenigd de krachten en gedachten’!
Bij de aanvang van het spel was het even zoeken wat de regels waren en hoe met elkaar in de 
nieuwe rol om te gaan. Uiteindelijk goed op gang werd er regelmatig ‘gestemd’. In het spel was 
het bijzonder om te zien dat zodra er een duidelijke visie en beeld van het gebied benoemd werd 
door de ontwikkelaar of woningbouwvereniging, de spelers nader tot elkaar kwamen en voor het 
algemeen belang kozen in plaats van voor het eigenbelang. !!
TAFEL C !
‘Teamspirit en prettig samenwerken verdient aandacht’!
Gedurende het spel verschoven steeds meer partijen van een keuze voor eigen belang, naar die 
voor het groepsbelang. Zowel gemeente als bewoner waren van meet af aan voor een verdere 
ontwikkeling van ZOHO tot een rustig, stedelijk gebied met een rijke mix van woontypologieën 
en werkfuncties; met makers, ondernemers en (nieuwe) bewoners. Zij kozen onmiddellijk voor 
het groepsbelang. Voor de woningcorporatie, de projectontwikkelaar, de ondernemers en de 
maker/kunstenaar duurde het aanzienlijk langer voordat er voldoende (onderling) vertrouwen 
was gewekt. Dankzij de groepsdynamiek, met aandacht voor de mogelijke obstakels en bezwa-
ren, kwam uiteindelijk toch een prettige teamspirit tot stand. De gemeente had hierin een leiden-
de rol door samen met de andere partijen duidelijke kaders te definiëren  en ook door financiële 
middelen en ondersteuning in te zetten op duurzaamheid. Dit gaf bewoners, coöperatie en on-
dernemer voldoende vertrouwen om samen op weg te willen gaan.   !!
Het spel laat ons ervaren dat er verschillende strategieën bestaan en dat de ene strategie 
kwetsbaarder is dan de andere. Het is schijnbaar makkelijker om individuele winst te behalen 
dan collectieve winst te boeken. Een van de voorwaarden om collectieve winst te boeken is het 
erkennen  van een gezamenlijk belang aan het begin van het proces, dus nog voordat het spel 
van start gaat. En dat onderling vertrouwen geen vanzelfsprekendheid is – zeker niet wanneer 
verschillende waarden ter discussie staan.  !
ZOHOcitizens dankt alle deelnemers en in het bijzonder Joosje van Geest, Léon van Geest en 
Ariane Lelieveld voor de verslaglegging, Willemijn Lofvers voor de inbreng van het spel, en Ari-
ënne Boelens en Raymond van de Broek voor de organisatie van deze vrolijke middag.  


