De kracht van kennis

Even ‘Kennis Maken’

City Deals…

…waarom
ook
alweer?

Geschiedenis

Jet Bussemaker
minister destijds;
zij gaf het
startschot

Academie van de Stad

Win-win

hét voorbeeld
voor de verbinding
met de stad

studenten krijgen
huisvesting in ruil voor
sociale hulp / klussen

De 3 doelen van CDKM

Versterken kennisverbinding

Rijke leeromgeving

Versnelling oplossingen

versterken kennisverbinding
in stad – samenwerking
stadbestuur en
kennisinstellingen

creëren van een rijke leeromgeving
voor studenten – beter voorbereid
op de opgaven van de toekomst,
binding aan stad en regio

versnelling in het oplossen van
maatschappelijke opgaven van
steden door onderzoekers,
docenten en studenten hierbij
grootschalig te betrekken

De partners van CDKM

De steden die meedoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delft
Amsterdam
Utrecht
Rotterdam
Wageningen
Groningen
Nijmegen
Maastricht
Leiden
Enschede
Tilburg
Eindhoven

•
•
•
•
•
•
•
•

Den Haag
Arnhem
Zwolle
Den Bosch
Breda
Leeuwarden
Deventer
Ede

Tijdspad City Deal Kennis Maken

• Aftrap van
het netwerk
• Eerste landelijke
bijeenkomsten
• Teamvorming
per stad

Inbedding van de
City Deal Kennis
Maken aanpak

Verdere
verduurzaming
van de
samenwerking
• Strategische
samenwerkingsagenda per stad
• Financiering eerste
projecten
• Aanstelling CDKM
trekkers per stad

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tijdspad financiering

Impulsregeling City
Deal Kennis Maken:
financiering voor de
opstart in 2018 en
2019 (830K)

Regeling City Deal
Kennis Maken 2019:
financiering voor de
inbedding en bestendiging van de samenwerking in 2020 en
2021 (1,8 mln)

2018

2019

• Onderzoeksregeling City Deal
Kennis Maken (300K):
15 onderzoeken van 20K
• City Deal Kennis Maken
Impuls 2020:
18 Corona Challenges
(90K)

2020

Nieuwe regeling
doorpakkend op
opschaling : instellingsbrede implementatieplannen ten uitvoer
brengen (5 mln)
City Deal Kennis
Maken regeling voor
opschaling: het
ontwikkelen van een
instellingsbreed
implementatieplan
(1,2 mn)

2021

2023

Sleutelfiguren CDKM

Strategische agenda - ministerie van OCW

Instellingsbrede visie op verbinding in de samenleving

De steden

Aanpak in de steden

Focus op
stadslabs

• Enschede
• Den Haag
• Leeuwarden
• Delft
• Leiden

Aanpak in de steden

Focus op
Challenges
• Utrecht

Aanpak in de steden

Focus op thema
• Breda: Vitaliteit
• Den Bosch: Positieve
gezondheid
• Zwolle: Tech
• Ede & Wageningen:
Food

Aanpak in de steden

Focus op
doorontwikkeling
bestaande concepten
• Rotterdam
• Groningen
• Deventer

Aanpak in de steden

Focus op
wijkaanpak
• Maastricht
• Nijmegen
• Arnhem
• Tilburg
• Amsterdam

Voorbeelden CDKM projecten

De events

2x per jaar een landelijke conferentie

4x per jaar intervisiebijeenkomst projectleiders

1x per jaar studiereis binnen Europa

Om het jaar een bestuursdiner met minister van OCW

Maandelijkse expertmeetings, bezoeken én Webinars!

Aanpak in Covid tijden: Corona Challenges

4x per jaar Leertraject rond opschaling

Opschalen: meervoudige lens nodig
Opschaaldimensie

Moore et al.

Turnheim et al.

Uitleg

Vermeerderen

x

Groeien

Het laten groeien van een of
meerdere initiatieven

Verspreiden

Scaling out

Repliceren, circuleren

Het herhalen en/of hergebruiken
van elementen van een of meerdere
initiatieven op andere plekken

Verankeren

Scaling up

Institutionaliseren

Het veranderen van structuren,
regels en beleid

Verleggen

Scaling deep

x

Het veranderen van onderliggende
normen en waarden, cultuur en
relaties tussen mensen

Opschalen: Pilot-paradox
Kenmerk pilot

Succesfactor
(experimenteren)

Faalfactor (opschalen)

Meer ruimte

Minder last van hiërarchie, regels en
routines

Afstand tot de reguliere institutionele
omgeving

Extra middelen

Net dat stapje extra kunnen doen

Past niet binnen het reguliere budget,
geen extra capaciteit beschikbaar

Enthousiaste
betrokkenen

Mensen die gedreven zijn om te
werken aan een vernieuwing

Andere mensen voelen zich niet
verantwoordelijk iets met de
resultaten te doen

Eigen werkwijze

Gemakkelijk samenwerken en lerendoor-doen

Staat los van wat gebruikelijk is
binnen de organisatie

Small wins framework: vliegwielmechanismen
Vliegwielmechanisme

Indicator

Energizing

Energie en enthousiasme komt los. Mensen raken empowered

Learning-by-doing

Lessen benut in nieuwe stappen. Doorexperimenteren, bij succes én falen

Logic of attraction

Buitenstaanders zien en waarderen small wins. Nieuwe middelen komen vrij

Bandwagon

Tonen en vieren van small wins

5 Aanbevelingen voor een bewuste opschaalstrategie

1

2

3

4

5

Maak helder en
concreet wat je
precies wilt opschalen
en welk onderliggend
doel je daarmee
wenst te bereiken.

Bekijk je opschalingsvraagstuk vanuit een
meervoudige lens:
welke vormen van
opschaling zijn in jouw
geval belangrijk?

Breng potentiële
faalfactoren voor
opschaling in jouw
specifieke context in
kaart. Wees je ook
bewust dat wat eerder
in de pilotfase succes
mede vormgaf, in de
opschaalfase juist een
hobbel kan vormen!

Kijk groot naar het
gehele relevante
systeem waar je mee te
maken hebt en
onderzoek de potentiële
verbindingen van het
eigen initiatief met de
horizontale en verticale
systeemwereld.

Doe klein en zet vele
kleine stapjes die je
kunnen helpen om je
ambitie te bereiken.
Benut en verbind
small wins die samen
vormgeven aan een
grotere verandering.
Doorlezen?
CDKM - Opschalen

Grenswerken: drie coalitievormen

De ‘directieve coalitie’, een coalitie waarin één of
meerdere organisaties een uitgesproken ambitie
hebben die zij willen realiseren in afstemming met
anderen, vanuit een regisserende rol in een bestaande
arena van stakeholders;
Sturingsvorm: regisseren om de ambitie van je
organisatie te realiseren;
Potentiële oordelen: geeft structuur,
besluitvaardigheid en voorspelbaarheid;
Potentiële nadelen: kan resulteren in uitstelgedrag,
grijze compromissen en gebrek aan medeeigenaarschap;
Interventies: stakeholder- en issueanalyse, kostenbaten analyse, onderhandelen en mediation.

De ‘collectieve coalitie’ waarbij organisaties partner
zijn in een arena van complementaire partijen die
vrijwillig hun krachten bundelen rondom een
gezamenlijk gevormde, groeiende ambitie;
Sturingsvorm: partnerschap gericht op het
realiseren van een gedeelde ambitie;

De ‘connectieve coalitie’ waarbij
initiatiefnemers vanuit een persoonlijke
drive in een spontane arena een beweging
starten die gefaciliteerd kan worden door
bestaande organisaties; Sturingsvorm:
faciliteren om een netwerk op gang te
helpen;

Potentiële voordelen: gedeelde
verantwoordelijkheid, commitment en
complementariteit;

Potentiële voordelen: zijn zelforganiserend,
zelfreinigend en gestoeld op intrinsieke
motivatie;

Potentiële nadelen: kan leiden tot
schijnsamenwerking zonder concrete resultaten;

Potentiële nadelen: vrijblijvendheid,
onduidelijkheid en succes is moeilijk
meetbaar;

Interventies: teambuilding, halen-en-brengensessies, gezamenlijke werkagenda en het opstellen
van gezamenlijke spelregels.

Interventies: open spaces, brainstorms en
andere experimentele interventies.

Welke coalitievorm past het best bij je huidige of geambieerde samenwerking rondom opschaling? Hoe zien jouw (potentiële) samenwerkingspartners
dit? Wat zou je anders kunnen organiseren om meer draagvlak of eigenaarschap te creëren bij (potentiële) samenwerkingspartners?

Spanningen op de grens en hoe je ermee omgaat - 1
Soorten spanning

Uitleg

Voorbeeld

Performing

Wanneer organisaties meerdere en
conflicterende doelen nastreven.

Een onderwijsinstelling wil studenten opleiden tot
maatschappelijk geëngageerde burgers maar moet hen
ook afrekenen op het behaalde aantal studiepunten per
semester of jaar.

Organizing

Wanneer tegenstrijdige structuren, culturen
en processen elkaar ontmoeten om
meervoudige doelen te bereiken.

De meerjarige begrotings- en beleidscyclus van een
gemeente en de planning van het collegejaar lopen niet
synchroon waardoor samenwerken lastig is.

Belonging

Wanneer mensen verbonden zijn met
verschillende identiteiten en rollen.

Sommige onderwijsprofessionals zien het als hun rol om
studenten als breed georiënteerde burgers klaar te
stomen voor deelname aan een complexe samenleving.
Anderen vinden het vooral belangrijk om specialistische
vakkennis goed en gedegen over te brengen.

Learning

Wanneer er tegenstrijdige strategieën zijn
om tot verandering en vernieuwing te
komen.

Onderwijsvernieuwing vindt plaats via kleinschalige,
transdisciplinaire experimenten, of top-down vanuit een
nieuw instellingsplan.

Spanningen op de grens en hoe je ermee omgaat - 2
Maak het herkenbaar, bespreekbaar en hanteerbaar, en train tweebenigheid:
Tweebenigheid bevorderen

Voorbeeld

1. Zet mensen bewust in situaties
waarbij ze hun minder sterke been
moeten gebruiken.

Organiseer via meeloopdagen, workshops of excursies uitwisseling tussen
mensen die meer geneigd zijn om de logica van binnen de organisatie te
volgen en mensen die meer op buiten gericht zijn.

2. Coach mensen positief als ze hun
mindere been gebruiken.

Organiseer actieve begeleiding voor onderwijzers en onderzoekers om de
stap naar buiten te maken, juist als ze dat niet gewend zijn.

3. Blijf oefenen, struikelen en
doorzetten.

Organiseer reflectiemomenten om gezamenlijk te leren van falende
pogingen om onderwijs en onderzoek te openen voor de buitenwereld.
Verwerk de lessen in een volgende stap.

4. Maak zwakke punten beter om
sterke punten sterker te maken

Geef iedereen de mogelijkheid om meer bekwaam te worden in het binnenen/of buitenwerk. Eis niet dat iedereen even bekwaam wordt in beide
kanten maar zorg er wel voor dat iedereen kennis neemt van het belang van
beide.

5 Aanbevelingen voor een goede grenswerkstrategie

1

2

3

4

Denk na over welke
coalitievorm van
toepassing is op je
samenwerking
rondom opschaling.
Wat kun je eventueel
anders of beter
organiseren hierin?

Besef dat opschaling
vraagt om een goede
verbinding tussen de
binnenwereld van je
organisatie en de
buitenwereld via actief
grenswerk. Wat
gebeurt er al aan
grenswerk in jouw
context?

Kijk wat voor soort
grenswerker jij bent.
Wat betekent dat voor
het opschalen van de
samenwerking?

Accepteer dat
spanningen inherent
zijn aan grenswerk en
maak ze productiever
door ze samen met je
(potentiële)
samenwerkingspartners
herkenbaar,
bespreekbaar en
hanteerbaar te maken.

5
Investeer in de
ontwikkeling van de
tweebenigheid van
jezelf en je interne en
externe
samenwerkingspartners
zodat de binnen- en
buitenwereld van je
organisatie beter op
elkaar aansluiten.
Doorlezen?
CDKM - Grenswerken

Institutionaliseren: vormen van instituties
Structuren

Definitie

Voorbeeld CDKM-context

Regels en incentives

Formele regels, evaluatiecriteria en
bijbehorende beloning-/ strafmechanismen

Onderwijs vormgegeven via ECTS. Onderzoeksfinanciering
verloopt via projectgerichte calls met onderhangende
evaluatiecriteria.

Narratieven

Veelvertelde verhalen over wat het juiste is
om te doen

“Goed onderwijs zou in de basis moeten draaien om
overbrengen van specifieke vakkennis aan ontvangende
studenten.” “Goed onderzoek is objectief en afstandelijk.”

Praktijken

Informeel routinematig (groeps)gedrag

Onderwijs moet leiden tot goed gemaakte tentamens en
papers. Onderzoek moet leiden tot peer reviewed
publicaties in high impact journals.

Materiële structuur

Fysieke omgeving en technologische
infrastructuur

Een van de buitenwereld afgescheiden onderwijscampus
en online leer- en onderzoeksomgevingen.

5 Metaforen voor institutionele verandering
(Robinson, 2021)

Naald in de groef (reageren op
padafhankelijkheid):
Een platenspeler creëert geluid
uit de naald die het patroon van
bestaande groeven in een plaat
volgt. Zo’n patroon kennen we
ook in instituties en dat maakt ze
dan ook voorspelbaar en
herkenbaar. Als we de melodie
willen veranderen, moeten wij
volgens Robinson een nieuwe
groef maken. Dit gaat tegen al
het bestaande in en vereist
doorzettingsvermogen,
zichtbaarheid en een duidelijke
missie.

Verschillende ballen tegelijk
hoog houden (anticiperen van
knelpunten)
Vaak valt een nieuw initiatief
buiten bestaande besluitvormingsstructuren. Het gevolg is dat
goedkeuring vaak afhankelijk is van
meerdere personen en
organisatieonderdelen.
Verandering vereist dat je continu
aandacht besteed aan elk van deze
onderdelen. Gebrek aan aandacht
kan ertoe leiden dat je één van de
ballen laat vallen, met mogelijk
negatieve gevolgen voor de
toekomst van je initiatief.

Muurbloempje (kweken van
institutioneel commitment )

Metselen (intern momentum
garanderen)

Het mozaïek (creëer externe
partnerschappen)

Als nieuw initiatief buiten de
bestaande structuren kan het zo zijn
dat geen enkel onderdeel van de
organisatie zich verantwoordelijk
voelt voor de door jouw gewenste
verandering. Dit deed Robinson
denken aan muurbloempjes aan de
rand van de dansvloer. Volgens hem
moet je zulke institutionele actoren op
zo’n moment actiever bij je initiatief
betrekken zodat ze mee beginnen te
dansen. Dit kun je doen door proactief
verbinding te leggen met andere
agenda's, prioriteiten en projecten
binnen de bestaande structuren.

Stilstand is soms achteruitgang.
Volgens Robinson is het
noodzakelijk dat je continu blijft
bouwen aan je initiatief en dat je
niet schroomt om elke
vooruitgang te laten zien aan je
institutionele partners. Zo laat je
zien dat er momentum is en blijf
je in contact met mensen die dit
verder kunnen ondersteunen.

Externe partnerschappen zijn
minstens zo belangrijk in het
creëren en instandhouden van
institutionele verandering.
Robinson benadrukt het belang
van verknopen met externe
lopende initiatieven en het
constant op zoek gaan naar
kansen tot wederzijdse
versterking. Het is volgens hem als
het creëren van een mozaïek
waarbij jij met jouw initiatief
verschillende projecten en ideeën
samenbrengt tot een groter
geheel.

5 Aanbevelingen voor institutionaliseren van aanpak

1

2

3

Breng aan de hand
van de vier
dimensies in kaart
welke institutionele
elementen van
belang zijn voor jouw
vernieuwende
initiatief;

Zie instituties niet
alleen als barrières
maar ook als
springplank om
structurele
verandering te
bewerkstelligen;

Ontwikkel een
concrete en
operationaliseerbare
visie voor hoe je het
graag anders zou
willen en zoek daar
geïnteresseerde
interne stakeholders
en externe samenwerkingspartners bij;

4
Stimuleer collectief
institutioneel
ondernemerschap bij
jezelf en samenwerkingspartners door op
zoek te gaan naar
bestaande regels,
incentives, narratieven en
middelen die jou kunnen
helpen om je initiatief
verder uit te bouwen en
te verankeren;

5
Besef dat institutionele
verandering niet over
één nacht ijs gaat en
laat je inspireren door de
vijf metaforen van prof.
John Robinson.
Doorlezen?
CDKM Institutionaliseren

Dank voor uw aandacht!

VRAGEN?

Landelijk Programmamanager
Rowinda Appelman
rowinda.appelman@regieorgaan-sia.nl
06 - 42 56 94 17
Website: https://agendastad.nl/citydeal/kennismaken/
Twitter: https://twitter.com/citydealkm
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/city-deal-kennis-maken/

