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HET VERSCHIL MAKEN?
Impact, wat is het precies? Valt het te meten, te plannen? En wat
betekent zo’n term voor wie actief betrokken is bij het tot een
succes maken van City Deals? Deze vragen stonden centraal bij de
tweede Community of Practice-bijeenkomst van Agenda Stad, op
19 september in het oude Phoenixgebouw in de Rotterdamse wijk
Katendrecht.
Geïnspireerd door een brief van Ernst Stuhlinger van de NASA,
die bijna vijftig jaar geleden gloedvol het belang van ruimtevaart
verwoordde, gingen de deelnemers met elkaar op ‘exploratie’. Zo
onderzochten deelnemers van de CoP aan de hand van vragenkaarten
het belang van impact in hun werk, bogen ze zich in fishbowl setting
over twee actuele cases, en verwoordde expert Philippe Raets wat
impact voor hem betekent: “Het is verschil maken in alles wat je doet.”
Dit CoP-blad biedt je een overzicht van een inspirerende en
zinvolle, nee, impactvolle dag. Je vindt het verhaal over ‘de brief’, leest
over impact op vier niveaus, en maakt kennis met interessante nieuwe
boeken en interessante denkers, projectleiders en Dealmakers.
Veel plezier!
— JURIAN STRIK
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EXPLORATIE
BRENGT
ONS
VOORUIT

WAAROM VERKENNEN
WE DE RUIMTE?
De brief die Schulinger terug schreef
aan zuster Mary Jacunda (en die later
door de NASA werd gepubliceerd als
essay) gaat over impact. Met voelbaar
respect voor de zorgen van de non beargumenteert hij in zeven zorgvuldig
opgebouwde kantjes waarom het werk
van de NASA eigenlijk belangrijk is.
Inderdaad, zo begint Schulinger
zijn brief, het lijden op aarde is groot.
Toch maakt dat de verkenning van de
ruimte niet tot iets onbelangrijks.
Want: “Ik geloof dat dit project op
de lange duur meer zal bijdragen aan
het oplossen van deze ernstige problemen hier op aarde dan vele andere
potentiële hulpprojecten, waarover jaar
na jaar wordt gedebatteerd en die maar
zo traag tot tastbare resultaten leiden.”
Vergelijk het maar eens met de micro-

scoop, stelt hij. Deze uitvinding is het
product van talloze investeringen van
mensen die werkten aan een idee. Al
die energie had ook kunnen worden geïnvesteerd in het direct zorgen voor de
behoeftige medemens. Maar de impact
van de microscoop is uiteindelijk vele
malen groter: die ontketende een ware
revolutie in de geneeskunde, en ‘redde’ daarmee misschien wel miljarden
mensenlevens.
Op eenzelfde manier zorgt ook de
ruimtevaart voor wereld-veranderende inzichten en technologie, vervolgt
Schulinger. Denk aan de satelliet, die
wordt gebruikt voor weersvoorspellingen en kennis over het klimaat, en
die daarmee van onschatbare waarde
is voor landbouwkundige innovaties.
Mede daardoor kan de wereldwijde
voedselproductie groeien, en kunnen
steeds meer monden worden gevoed.

Een goed begin is het halve werk,
moet Suzanne Potjer gedacht
hebben toen ze de CoP-bijeenkomst
over Impact aftrapte met een
inspirerend verhaal.

“Van de vele schitterende resultaten
die tot dusver met het ruimteprogramma zijn behaald, is deze foto misschien
wel het belangrijkste. Door deze foto
beseften we dat onze Aarde een mooi
en kostbaar eiland is in een onbegrensde leegte, en dat wij nergens anders
kunnen leven dan op de dunne buitenlaag van onze planeet. Nooit eerder
hadden zoveel mensen beseft hoe
beperkt onze aarde eigenlijk is, en hoe
gevaarlijk het zou zijn om het ecologisch evenwicht te verstoren. (...) Het
is absoluut geen toeval dat we pas zien
welke enorme taken ons te wachten
staan nu we dankzij het jonge ruimtevaarttijdperk voor het eerste een goede
blik op onze planeet kunnen werpen.”
EXPLORATIE IN
DE CITY DEALS
Het creëren van nieuwe beelden,
nieuwe mogelijkheden, nieuwe
urgentie, is dat niet het hoogste doel
van alle exploratie? Of die nou plaatsvindt ver in de ruimte, of hier ‘op de
grond’ van de City Deals? Net zoals de
ruimtevaart, kunnen ook de City Deals
leiden tot nieuwe ‘uitvindingen’, en tot
nieuwe perspectieven die grote invloed
hebben op onze manier van doen.
Zoals Schulinger deed in zijn brief,
ontdekken wij daarom in dit blad wat
‘impact’ in de City Deals voor ons als
CoP betekent.

In 1970 ontving dr. Ernst Schulinger,
wetenschapsdirecteur van het
Marshall Space Flight Center van
de NASA, een brief van een in
Zambia werkzame non, zuster
Mary Jacunda. In de brief stelde
ze hem de vraag waarom hij pleitte
voor kostbaar onderzoek naar een
bemande missie naar Mars, terwijl
er hier op aarde talloze kinderen
omkwamen van de honger. De
vraag greep Schulinger zo aan dat
hij besloot om een bijzondere brief
terug te schrijven.
Deze NASA-brief zegt veel
over het belang van ontdekken,
zo benadrukte Potjer tijdens de
CoP bijeenkomst in Rotterdam.
Maar dat heeft Ernst Schunniger
zelf veel beter verwoordt.
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DE WERELD OP EEN
ANDERE MANIER ZIEN
Maar, zo stelt Schulinger, het zijn niet
alleen concrete uitvindingen die de
ruimtevaart de moeite waard maken.
De verkenning van de ruimte zorgt ook
voor een groter, indirect, effect. Dit effect heeft te maken de foto die Schulinger bijvoegt in de brief: ‘Earthrise’, de
wereldberoemde foto die de Astronaut
William Anders in 1968 nam vanuit
een baan om de maan. Over deze foto
zegt Schulinger:

De volledige brief van dr. Ernst Schulinger kan
worden gelezen op: http://www.lettersofnote.
com/2012/08/why-explore-space.html

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST
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VIER × IMPACT
“Impact is verschil maken in alles wat je voelt en
doet.” aldus Philip Raets, voorzitter van het College
van Bestuur van Rotterdamse MBO Zadkine. “Als je
dat niet voelt of ruikt, of niets ziet veranderen, dan
ben je niet goed bezig.” Uit de verhalen van Raets
en de projectleiders kwamen tijdens de CoP-dag
vier verschillende soorten impact naar voren.

BREDE IMPACT
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PRATEN OVER
IMPACT
Impact is een begrip dat zich niet gemakkelijk laat
vastpinnen. Toch hebben de dappere pogingen tijdens
de tweede CoP-bijeenkomst ons laten zien dat praten
over impact waardevolle nieuwe inzichten kan bieden!
Pak een schaar, knip de kaarten uit, en leg een ander
(en jezelf) nogmaals deze vragen over impact voor:

WAT IS IMPACT?

IS IMPACT EEN DOEL
OP ZICH?

IS IMPACT EEN
BUZZWORD?

WIE BEPAALT WAT
RELEVANTE IMPACT IS?

WAT BETEKENT IMPACT
VOOR JOU? HOE STREEF
JE DIT NA?

WAAROM HEBBEN WE
HET EIGENLIJK OVER
IMPACT?
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MOET IMPACT
ZICHTBAAR ZIJN?

KNIPVEL

DEALEN MET
CITY DEALS

Er zijn inmiddels 19 City Deals waarvan een
deel afgerond is en de rest nog hard aan de
weg timmert. Ook zijn er een zestal nieuwe
City Deals in ontwikkeling. Maar hoe gaat
dat nou, het sluiten van een City Deal? Hoe
komt een nieuwe Deal tot stand? En wat komt
daar eigenlijk bij kijken? We vragen het aan
Farida Polsbroek, Lotte Nijland en Koen Haer,
dealmakers bij Agenda Stad.
VERDIEPING
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Lotte, Farida, vertel eens iets over
de City Deal ‘Digitaal Maatwerk’.
Waarom moet deze er volgens jullie
komen? Farida: “Digitaal Maatwerk

gaat over mensen die vastdraaien in de
molens van onze bureaucratie – en gemeenten die daar iets aan willen doen.
De deal komt voort uit een politieke
vraag over burgers die in de knel komen
door een onhandige stapeling van
overheidsbesluiten, die vaak geautomatiseerd zijn.”
“Bij digitale dienstverlening
bijvoorbeeld vragen steden om handvatten om ze te helpen,” vult Lotte aan.
“Om dit te bereiken is al een aantal
acties ondernomen, zoals het inwinnen
van advies van de Landsadvocaat om
juridische belemmeringen weg te nemen. Standaardisering en digitalisering
hebben tot gevolg dat veel besluiten niet
meer door een mens worden genomen,
maar door systemen. Dit levert gemeenten en instanties natuurlijk de nodige
voordelen op, zoals kostenbesparing
en een snellere dienstverlening, maar
soms gaat het mis. Fouten in dit soort
systemen blijken – hoe gek dat ook
klinkt – niet altijd te kunnen worden
gecorrigeerd. Verschillende wetten en
regels blijken in geval van samenloop
niet altijd dezelfde bedoeling te hebben,
waardoor de besluitvorming voor mensen soms ongewenst negatief uitpakt,
soms met grote persoonlijke gevolgen.
Denk aan de problemen met toeslagen.
De maatschappelijke impact van deze
problematiek is heel erg groot.”
“Dáárom is het goed dat deze Deal
er komt” aldus Farida. “Want gelukkig is
er ook goed nieuws. De huidige wet- en
regelgeving biedt de overheid de ruimte
om maatwerk te leveren aan burgers
die vastlopen. Deze ruimte wordt nu
nog onvoldoende benut. Daar gaan wij
verandering in brengen!”
Hoe? Farida: “Als dealmaker ga
je op zoek naar steden en partijen die
samen de inhoud van een Deal willen
vormgeven. Daarbij streven we naar
een goede mix tussen overheden, het
bedrijfsleven, kennisinstellingen en
maatschappelijke partners. Een City
Deal is namelijk een teamproces. De
rol van Lotte en mij is dat we de kwartiermaker begeleiden en ondersteunen
richting ondertekening, maar daarvoor
moet eerst de inhoud ‘opgehard’ worden. Zo gaan wij nu met betrokkenen
als de landsadvocaat aan de slag om de
goede invalshoek te vinden.

En is een City Deal hier dan het
beste instrument voor? Lotte: “Ze-

ker. Wij zorgen namelijk voor nieuwe
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impulsen door het organiseren van
sessies met deelnemers en inhoudelijke
vakspecialisten. Bovendien verbinden
we verschillende onderdelen van de
Rijksoverheid aan de steden. Via alle
kanalen die we hebben koppelen we
netwerken aan elkaar, bijvoorbeeld met
de ontwerpateliers op de Dag van de
Stad. Ook het zoeken en vinden van samenwerkingspartners zit in ons instrumentarium. Wat wij willen is partijen bij
elkaar brengen want waar deelnemers
samenkomen, dáár gebeurt het. Daar
leren we van elkaar, kunnen we elkaar
tips geven, en delen we successen én
mislukkingen. Zodat iedereen er eigenlijk een beetje slimmer van wordt!

Wat komt er dan bij kijken? Wat wordt

staat al langere tijd op de agenda bij
Binnenlandse Zaken. We zien dat er
in bepaalde achterstandswijken nog
altijd extra aandacht nodig is. Uit de
ervaringen met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid blijkt dat als je de
juiste coalities smeedt, je ook echt voor
verbetering kunt zorgen. Bijvoorbeeld
op het gebied van wonen, onderwijs en
veiligheid.”

Laatste vraag: hoever zijn jullie
nu? Staan de Deals al in de stijgers?

Koen, hoe is ‘jouw’ City Deal
Wijkvernieuwing ontstaan, en waarom? “Het onderwerp Wijkvernieuwing

Noem eens iets wat jullie dan
gaan oplossen? “Neem de energie-

transitie. Veel gemeenten gaan op dit
moment bij hun bewoners langs om te
bespreken hoe ze ‘van het gas af gaan’.
Hierbij blijken zij in sommige wijken tal
van andere problemen tegen te komen.
Het programma Aardgasvrije Wijken
ziet dat het gestreefde aantal huizen
dat daadwerkelijk van het gas af gaat
moeilijk behaald wordt als we alleen de
energietransitie als kapstok gebruiken.
Bovendien mis je dan kansen; als je zo’n
enorme ingreep in de wijk doet, kan
je tegelijk ook de al langer bestaande
problemen in die wijk aanpakken. En
nu zoeken we dus gemeenten die mee
willen zoeken naar de koppeling tussen
de sociale en fysieke kant van de energietransitie.”
En lukt dat een beetje? “Het
gaat met vallen en opstaan. Het bijeenbrengen van verschillende partijen die
allemaal zelf ook inhoudelijk willen
bijdragen is een geduldig proces” aldus
Koen. “De inhoud van de deal moeten
we verder uitwerken. Hoe concreter hoe
beter. En dan proberen we de wethouders van de steden, de verschillende
ministeries, betrokken maatschappelijke partners en bedrijven op één lijn
te krijgen.De ambitie is om hier in de
komende vier jaar samen op in te zetten,
met alles wat daarbij komt kijken.”

VERDIEPING

er van de deelnemende gemeenten
verwacht? En is het deelnemen aan
een City Deal erg duur? Koen: “Dat valt
wel mee. Per gemeente vragen we een
financiële bijdrage naar draagkracht, die
wij vanuit het Rijk matchen. Dat zorgt
voor commitment van alle partijen. Verder vragen we de inzet van mensen in de
projectteams. Daarnaast wordt er eens
per twee à drie maanden een Community of Practice-bijeenkomst in één van de
deelnemende steden georganiseerd.
“De organisatie van zo’n middag
doen wij als dealmakers,” vult Lotte
aan, “maar het is natuurlijk belangrijk
voor de samenwerking dat er zo veel
mogelijk deelnemers bij aanwezig
zijn. Die uren moeten dan wél worden
vrijgemaakt!”

Lotte: “Eén ding kan ik je verzekeren:
het opstarten van een City Deal gaat
niet vanzelf. Met de City Deal ‘Digitaal
Maatwerk’ zitten we in de kwartiermakersfase. We ontmoeten veel enthousiasme en nieuwsgierigheid naar de
uitkomsten, maar zonder betrokken
gemeenten komen we niet ver. Er gaat
dan ook veel tijd en werk in het sluiten
van een deal zitten. Daarom ben ik blij
dat ik samen met Farida aan deze deal
mag werken.” Ook de deal Wijkvernieuwing bestaat nog niet. “Het begint
al aardig vorm te krijgen,” zegt Koen
“maar er is nog een spannende weg te
gaan tot ondertekening.”
“Juist dáárom is deze kwartiermakersfase het moment bij uitstek om mee
te doen,” vult Farida enthousiast aan.
“Nú instappen betekent meebepalen
wat de exacte focus en de invulling van
de City Deal wordt!”
Ook meedoen? Ga snel naar:
https://agendastad.nl/city-deals/

TWEE PROCESMANAGERS OVER

WERKEN MET CITY DEALS

ROWINDA APPELMAN is projectleider bij de City Deal
Kennis Maken en PIETER HILHORST coördineert in
diezelfde rol de City Deal Eenvoudig Maatwerk. Wat
komt er kijken bij de uitvoering van zo’n deal? Een
gesprek tussen twee projectleiders.
JULLIE ZIJN BEIDEN PROJECTLEIDER VAN
EEN CITY DEAL. HEBBEN JULLIE OOK
HETZELFDE WERK?
Pieter: Geen idee eigenlijk, wat voor werk heb jij,
Rowinda?
Rowinda: Als trekker van de City Deal Kennis Maken
ben ik de linking-pin tussen alle betrokken partijen,
en anderzijds een manusje-van-alles voor alle ont
wikkelingen rond de City Deal. Ik ben verantwoordelijk
voor de strategie, en help de partners op uitvoerend
niveau. Dus ik ben eigenlijk de persoon die de contacten in de steden aanjaagt en hen tegelijkertijd helpt
met verbinden. Ook ben ik degene die gebeld wordt
bij problemen. Als bijvoorbeeld universiteiten en hoge
scholen het niet eens zijn met een aanpak, ben ik
mediator. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor alle
evenementen, en de communicatie daaromheen.
P: En hoeveel dagen werk je daar wel niet aan?

R: 	Ik ben fulltime in dienst genomen om deze grote
City Deal te draaien.
P: Dat is veel meer dan dat ik werk aan mijn City Deal
Eenvoudig Maatwerk, mag ik wel concluderen.
Mijn City Deal is een samenwerking van acht gemeenten en vier ministeries met het doel om belemmeringen
die sociaal werkers ervaren bij hun werk in beeld te
brengen en er oplossingen voor te verzinnen. We hebben daarvoor deze week het platform “Mooi Maatwerk”
gelanceerd. Daarin kunnen sociaal werkers knelpunten
en oplossingen delen met elkaar. Veel gemeenten werken met multi-probleemgezinnen. Die vergen allemaal
een eigen aanpak. Ik organiseer het uitwisselen daarvan door het verbinden van lokale projectleiders en het
organiseren van gemeenschappelijke projecten, zoals
het platform of een zogenaamde ‘Topklas’ voor medewerkers uit de gemeenten. Daar heb ik anderhalve dag
per week voor.

DUO-INTERVIEW
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WAT KUNNEN JULLIE DEALS INHOUDELIJK
VAN ELKAAR LEREN?
P: Wat ik de grote opgave vind is dat je continu de
meerwaarde moet laten zien voor gemeenten om
samen te werken — want dat is tijdrovend. Wat levert
het nu meer op als je iets oppakt met zijn achten in
plaats van als gemeente alleen? Soms moet je dingen
organiseren over praktische zaken, maar ik merk
dat de gemeenten het meest geïnspireerd zijn als er
kennisuitwisseling is. Dus je zou het liefst willen dat
alle organisatorische zaken van de agenda afgaan en
je alleen maar inspirerende dingen overhoudt. Maar ja,
dat lukt niet altijd.
R: Heel herkenbaar. Mijn City Deal draait vooral heel
erg op enthousiasme. Ook op bestuurlijk niveau
proberen we weg te blijven van heel veel strak overleg
met serieuze thema’s. Zelfs met het ministerie werken
we vooral vanuit de energie. Mensen zeggen: ‘Ik doe dit
naast mijn gewone werk, juist omdat er energie in zit’.
Het zijn allemaal mensen bij elkaar die dit echt sámen
willen doen. Dat is echt iets moois aan deze City Deal.
P: Maar hoe lang kan persoonlijke energie en
inspiratie binnen een City Deal standhouden?
Inspiratie is heel mooi en tegelijkertijd vluchtig. Het
werken aan een City Deal is daarom een evenwichts
oefening. Ik denk dat twee jaar echt lang genoeg is
voor onze City Deal.
R: Bij mij zou twee jaar weer veel te kort zijn. Ik denk
de keuze voor de duur van een City Deal van het
thema afhangt. We zijn zo’n tweeënhalf jaar bezig en de
steden zijn net begonnen met hun pilots. Het heeft echt
wel een jaar geduurd voordat in elke stad een strategische agenda lag waar alle bestuurders vanuit de
gemeente, universiteit en hogescholen zich in konden
vinden. Mijn City Deal duurt vijf jaar en steden zijn daar
erg blij mee. De eerste twee jaar werkte ik met grote
conferenties om slagen te maken. Je merkt dat nu dingen ingebed moeten worden en vanuit pilots moeten
worden opgebouwd. Maar hoe organiseer je dat goed?
Steden komen nu zelf met de volgende stappen. Voor
mij is het echt een hele spannende fase, maar ik merk
dat het heel goed gaat, dus dat is leuk om te zien.
STEL, JULLIE STARTEN VANDAAG SAMEN EEN
NIEUWE CITY DEAL. WAAR ZOU DEZE OVER GAAN?
R: Bij veel gemeenten zijn onderzoeksafdelingen
wegbezuinigd, en je merkt dat er vanuit die gemeenten gewoon enorm veel behoefte is naar onderzoek. Er is andere kennis nodig dan statistieken die ze
bijhouden, maar er is geen idee waar die dan vandaan
moet komen. Er is veel behoefte aan regionale kennis
punten, waar verbinding is met het bedrijfsleven en
overheden. Langzaam starten er gesprekken tussen

kennispartners, overheden en vooral VNG en gemeenten. Ik denk dat dit soort regionale kennispunten nu
heel belangrijk worden. Het liefst zou ik daar een City
Deal voor starten.
P: Er is in Nederland lang gedacht vanuit het idee
van ‘laat duizend bloemen bloeien’, waardoor er
op dit gebied een overdaad is ontstaan aan pilots en
experimenten. Waar het aan ontbreekt is het organiseren van het leren. Er zijn heel diverse initiatieven, maar
eigenlijk geen manier om te laten zien of iets werkt of
niet en om te analyseren waar projecten aan moeten
voldoen. Het organiseren van het lokaal en regionaal
leren in het sociaal domein, daar zou ik een City Deal
met jou over willen starten, Rowinda.
HOE ZIET DE CITY DEAL VAN DE
TOEKOMST ERUIT?
R: De City Deals staan nog niet goed genoeg in ver
binding met regiodeals, regionale ontwikkelingen
of landelijke actiepunten vanuit het parlement. We zouden dat landschap veel meer in kaart kunnen brengen.
Ik word continu gevraagd om het verschil tussen een
City Deal en een regiodeal uit te leggen. Voor heel veel
mensen is het niet duidelijk wat een City Deal nu precies is. Voor mij zou een City Deal van de toekomst veel
duidelijker moeten laten zien wat het instrument nu
precies is binnen het spectrum van alle instrumenten.
Nu wordt het naar mijn idee niet goed benut.
P: Je moet oppassen dat de City Deals niet zelf ten
prooi vallen aan dat mechanisme van pilots. Dan
heb je succes in de pilotfase, maar wordt daar vervolgens weinig mee gedaan of worden de nieuwe inzichten juist gebruikt om de oude manier van werken voort
te zetten.
WAT MOET ER BIJ DE VOLGENDE COMMUNITY
OF PRACTICE ZEKER AAN BOD KOMEN?
R: Ik vind het mooi om meer te praten over een City
Deal die niet alleen een pilot blijft, en over wat
Pieter al benoemde hoe zorg je er nu voor dat er écht
van elkaar wordt geleerd in plaats van alleen maar
energie opwekken met zijn allen?
P: Dat lijkt me inderdaad mooi.

“Het werken aan een City Deal is een
evenwichtsoefening”.
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DUO-INTERVIEW

MOET IMPACT
MEETBAAR ZIJN?

WAT BETEKENT IMPACT
VOOR DE BURGER?

WANNEER HEB JE
GENOEG IMPACT OM
TEVREDEN TE ZIJN?

WANNEER HEB JE TE
WEINIG IMPACT MET WAT
JE DOET?

BEDENK EEN MOMENT
WAAROP JE WERK
IMPACT HAD.
HOE MERKTE JE DAT?

BEDENK EEN MOMENT
WAAROP JE WERK
GÉÉN IMPACT HAD.
HOE MERKTE JE DAT?

WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN EFFECT EN
IMPACT?

WAT IS EEN GOED
SYNONIEM VOOR
IMPACT?

KNIPVEL

11

KLEINE ZETJES
AAN HET TRAGE
VLIEGWIEL

WISSELCOLUMN

ADRIAAN VAN
HOOGSTRATEN

🎉
Op een druilerige zaterdagochtend in
de auto op weg naar Groningen, stelt
mijn vrouw de vraag: wat is een City
Deal eigenlijk? Ze had de term waarschijnlijk gehoord toen ik vertelde over
mijn werkdag. Onbewust en als vanzelfsprekend gebruikt door de enthousiaste ambtenaar en terecht opgepikt
door de nieuwsgierige buitenstaander.
Ik vond dat het me goed lukte om
het helder uit te leggen. Ik zal dat hier
nu niet herhalen – gelet op de doelgroep. Dat ze het begreep bleek wel
uit haar reactie.
“Zeker de hele dag vergaderen
aan een volle tafel? Kan je dan iets
bereiken? Stokt het niet in goede
bedoelingen en mooie plannen?”
Haar opmerkingen zetten me aan het
denken. Had mijn vrouw een punt?
Al pratende zette ik mijn gedachten
op een rijtje.

Het benoemen van impact is ingewikkeld. Harde cijfers, meetbare resultaten
of concrete feiten ontbreken of zijn
nietszeggend. Een goed feest kan je
niet uitleggen – ‘Er waren 54 mensen,
er zijn 23 nummers afgespeeld en het
duurde 4 uur’ –, dat moet je meemaken.
En toch vinden we dat “iets vieren” je
gezond houdt. Een City Deal valt ook
in deze categorie.
Het gaat om ambitie en geloof dat
we bezig zijn een verschil te maken.
We werken niet top-down aan resultaten, maar in partnerschap aan het
realiseren van gezamenlijke doelen
en waarden. We jagen oplossingen na
en agenderen te beslechten barrières.
Sturen op kpi’s past daar niet bij.
Maar hoe weet je dan dat je impact
hebt? Volgens mij kan je dat pas achteraf bepalen. Vraag je het me over 10
jaar, dan zeg ik waarschijnlijk: “Ik weet
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niet welke interventie precies waartoe
heeft geleid. Maar ergens heeft het bijgedragen aan waar we nu staan. Onze
City Deals waren kleine zetjes tegen
het trage vliegwiel dat uiteindelijk is
gaan draaien. Welk zetje de vaart erin
bracht? Dat weet ik niet en vind ik ook
niet zo belangrijk.”
Maar we moeten wel scherp blijven
op de vraag: doet dit ertoe? Zijn we met
iets vernieuwends bezig, creëren we
waarde? Of zijn we inderdaad dat praatclubje waar verder weinig gebeurt, en
zijn we (weer) beland in het ambtelijke
walhalla van overleg en proces?
Ik kon niet zeggen of ik mijn
vrouw overtuigd had. Maar toen we
de Burchtstraat in Groningen indraaiden, mompelde ze dat ze wel een City
Deal zou willen voor de verkokerde en
disfunctionerende wereld van de GGZ
waar ze in werkt.

13

EXPERIMENTEREN
DOE JE ZO!
BOEKRECENSIE
ROGIER VAN DER WAL

UNIVERSITY CAMPUS
FRYSLÂN & PLATFORM31

Experimenteren zit ingebakken in de formule
van de City Deal: leren door doen. Maar met dat
leren valt nog een flinke slag te maken, en daar
krijgen we nu ook hulp bij. Onderzoeker Suzanne
Potjer van de Urban Futures Studio schreef het
handzame en prettig leesbare boek Experimenteel Bestuur.
14
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Deze studie, die op 4 oktober in
Utrecht werd gepresenteerd, reikt
twee verdiepingsslagen tegelijk aan.
Een experiment heeft immers maar
beperkte impact: als het (meestal
lokale) experiment is afgelopen eindigt
ook de leercurve en verdwijnt de kans
om er elders bij aan te haken. Hoe
mooi zou het zijn wanneer de verschillende experimenten die her en der
plaatsvinden elkaar gaan opzoeken
en verrijken? Daarmee stijgt de kans
dat oplossingen die gevonden worden
niet slechts een optie blijven maar
ook praktisch haalbaar worden. Niet
dat het allemaal vanzelf gaat: het is en
blijft een zoektocht, in de woorden van
Richard Sennett: ‘A crooked path from
the possible to the doable’.
De tweede slag is even cruciaal als
lastig: duwen tegen het (oude) systeem,
wanneer dat de gewenste vernieuwing
in de weg zit. Op dat pad zijn we met de
City Deals inmiddels een eind op weg,
zoals aan het slot van het boek ook
wordt geconstateerd, waarbij samenwerking tussen institutionele lagen en
tweerichtingsverkeer essentieel is. Op
de vernieuwing volgt zo versnelling,
op de versnelling (systeem)adaptatie.
Potjer gaat verder in op de verschillende soorten experimenten: sommige
zijn top-down en van tevoren helemaal
uitgedacht, andere juist bottom-up
en gericht op uitproberen, al doende
leren; er zijn zelfs experimenten die
helemaal niet bedoeld waren als experiment, maar die gewoon gaandeweg
zijn ontstaan.
We krijgen niet alleen de theorie van het experimenteel besturen
toegankelijk uitgelegd, maar ook een
rijke schat aan praktijkvoorbeelden: van
zelfvoorzienend Ameland tot Holwerd
aan Zee en van de Mercato Sonato – een
marktgebouw met muziekactiviteiten
erbij – in Bologna tot het basisinkomen
in Finland. Dat laatste experiment is
overigens mislukt, en dat is eigenlijk wel
fijn om te lezen: dat kan namelijk ook
gebeuren, it’s all in the game, maar het
moet ons niet verhinderen om te blijven
pionieren. Maar met alleen glansrijk
geslaagde experimenten zou de drempel
wel heel hoog worden om zelf ook de
proef op de som te nemen. Tegelijk ligt
daar voor mijn gevoel een van de hamvragen: wat kunnen mislukte experimenten ons leren? Denk daarbij ook aan
bijvoorbeeld Paul Louis Iskes Instituut
voor briljante mislukkingen.
Interessant is nog het voorbeeld
van Canada, waar de nieuwe regering er
in 2015 voor koos om voor alle minis-

teries een vast deel van hun budget te
oormerken voor experimenten, begeleid
door een centraal ‘Innovation & Experimentation Team’. Dat ging met vallen en
opstaan, maar het idee verdient overweging; maar eens kijken of en hoe dit
in Canada verder gaat nu er daar weer
verkiezingen zijn gehouden. Zou voor
Nederland ook een interessant experiment kunnen zijn nu er een groot investeringsfonds boven de markt hangt!
Het boek biedt ook nog een viertal
interviews: Met Christian Scholl van
Maastricht University over stadslabs
en de LAB-kit, met Jetske van Oosten
van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie over het horizontaal leren
en verticaal verbinden van stadslabs,
met David Hamers van het PBL die de
City Deal-aanpak heeft geëvalueerd en
met Jorrit de Jong van het Bloomberg
Harvard City Leadership Initiative
over hoe er beter geleerd kan worden:
mensen leren het meeste wanneer er
ontdekkend geleerd wordt en ze hun
eigen voortgang begrijpen.
Ook opmerkelijk: in de recent in
Sneek gehouden tweede Hayo Apothekerlezing verwees de vice-president
van de Raad van State, Thom de Graaf,
toen hij kwam te spreken over de stand
van de lokale democratie, naar het
boek van Potjer en benadrukte “dat
experimenten natuurlijk niet zomaar
rechtsstatelijke waarborgen en hogere
regelgeving opzij mogen zetten.”
Wie meer wil weten over hoe dit
bij gemeenten werkt kan terecht bij
twee recente publicaties van het A&Ofonds gemeenten. Thijs Homan, hoogleraar ‘Implementation and Change
Mangement’ aan de Open Universiteit,
is in de wereld van de veranderende
gemeente gedoken en heeft in anderhalf jaar tijd bij 40 gemeenten en
ongeveer 600 gemeenteambtenaren
in de keuken mogen meekijken. Dat
levert een boek op vol rake observaties
en originele termen, zoals kreetsurfen,
ontkoppelparadijzen, plakbandtaal en
veranderfonteintjes. Homans conclusie dat gemeenten eigenlijk vooral organisch veranderen en meer ondanks
dan dankzij verandermanagement,
werd in elk geval bij reflectiesessies en
presentaties breed herkend. Ook hij
legt trouwens de vinger bij het verdragen van ongemak en bij het belang van
fouten, missers en bloopers, om van
te leren maar ook als belangrijke basis
voor legitimiteit.
En vanuit Tilburg University is
door een drietal onderzoekers ingezoomd op lokaal ambtelijk vakman-

ARTIKEL

schap, op zoek naar wat ambtenaren
kenmerkt die zich bewegen op het
raakvlak van gemeente en participerende gemeenschap. Dat blijkt te gaan
om vijftien specifieke activiteiten die
zich concentreren in vijf vitale werkpraktijken: situaties in kaart brengen,
relatiewerk verrichten, werken aan
gedragen oplossingen, het aansluiten
van buiten op binnen en omgekeerd,
en praktische ondersteuning bieden.
De in deze werkpraktijken actieve
ambtenaren kenmerken zich dan weer
door een open houding, resultaatgedrevenheid en verbindend optreden.
Daarvoor hebben de onderzoekers
de mooie term ‘publieke bricoleurs’
gemunt – ze tonen zich in staat om
met de beperkte middelen die hun ter
beschikking staan iets nieuws te creëren. Vervolgens is nog gevraagd naar
de voornaamste hindernissen bij dit
brico-leren. Op 1 staan de collega’s die
niet meehelpen, op 2 de verkokering
en op 3 de politiek, wanneer die ineens
een andere afslag neemt. Gelukkig zijn
er ook collega’s die wel meebewegen,
en wat verder deze manier van werken
de wind in de zeilen bezorgt is ruimte
voor participatie – in tijd, budget dan
wel doorzettingsmacht – en een heldere visie op die participatie.
Van deze drie publicaties kunnen
we veel leren. Daarnaast bieden ze de
nodige inspiratie en ‘food for thought’.
Ze onderstrepen ook het belang van
een Community of Practice zoals de
onze bij de City Deals, om elkaar te
ontmoeten en uit te wisselen, nieuwe
ideeën te genereren en te stimuleren
en het plezier en het nut van experimenteren zo nog te vergroten. Hoort
en zegt het voort, en haak vooral aan:
er is nog volop (experimenteer)ruimte!
Suzanne Potjer, Experimenteel bestuur. Van mogelijke
naar haalbare naar gangbare vernieuwing, uitg. Urban
Futures Studio (UU) 2019, p.96
Thijs Homan, De veranderende gemeente, uitg. A&O
fonds Gemeenten 2019, p.235
Wieke Blijleven, Merlijn van Hulst & Frank
Hendriks, Publieke bricoleurs. Over ambtelijk vakmanschap op het raakvlak van gemeente en gemeenschap,
uitg. Tilburg University 2019, p.52
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OVER DE SCHUTTING
(KIJKEN)
Iedere editie van het CoP-blad vragen we een andere
illustrator om de City Deals te verbeelden. Rob en
Robin, van het illustratie duo genaamd Rob en Robin,
hebben zo hun eigen kijk op City Deals. Werken met
City Deals is over de schutting kijken om verbinding
te maken met elkaar. Over de schutting tussen steden
onderling, tussen ministeries en andere overheden,
en tussen publiek en privaat.

VOLGENDE EDITIE
Het gesprek over de impact van City Deals eindigt met een vraagteken. Hoe gaan we nu verder?
ILLUSTRATIE

ROB & ROBIN

De volgende bijeenkomst zal gaan over DE TOEKOMST VAN CITY DEALS.
We hebben al veel ervaringen opgedaan en staan aan het begin
van een nieuwe generatie City Deals. Zes nieuwe deals zijn in
verkenning en daarom wordt de kennis over de KRACHT en IMPACT
van City Deals nóg belangrijker. Het precieze programma volgt nog.
Wat we wel al kunnen verklappen is dat dit een bijeenkomst wordt
in een bijzondere setting en met gave inhoud, zoals je inmiddels
van ons gewend bent! ;-).
DATUM
Donderdag 30 JANUARI 2020, 09.30-13.00 (met lunch)
LOCATIE
De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam
Benieuwd naar de inzichten uit deze sessie?
Kijk dan uit naar editie 3 van dit CoP-blad.
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ILLUSTRATIE

In Agenda Stad werken steden, maatschappelijke
partners en Rijksoverheid samen aan het versterken
van de innovatie van Nederlandse steden. Dat doen
we in de vorm van City Deals. Een City Deal heeft
als doel innovatie aan te jagen bij grote stedelijke
vraagstukken. Welke impact heeft een City Deal?
Wat werkt goed en wat minder? En wat kun je als
projectleider van een City Deal doen om meer impact
te maken? Ontdek het in dit CoP-blad.

