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1REDACTIONEEL

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

De toekomst van City Deals… Wat wisten wij daar een paar maanden 
geleden nou van? Hutjemutje opeengepakt in de Nieuwe Poort 
hadden we nog nooit gehoord van R, de besmettingsgraad die 
ons land zou gaan besturen. En wie had het ‘thuiskantoor' kunnen 
bedenken, daar waar je tijgerend langs de eetkamertafel kruipt,  
om de Zoom-meeting van je partner maar niet te verstoren? 
 Futurologen hebben hun toekomstvisies de afgelopen maanden 
versnipperd. De samenleving heeft in rap tempo nieuwe mores 
ontwikkeld en bestuurders proberen steden opnieuw uit te vinden.  
De toekomst zal nooit meer worden wat we ervan verwacht hadden. 
Het goede nieuws is: dit opent deuren naar nieuwe mogelijkheden. 
Het slechte nieuws: helaas zijn we daarmee nog niet in één klap van 
onze ‘oude’ problemen af. 
 In dit blad vind je vier bouwstenen voor de toekomst van City 
Deals. Een: vraag je af aan welke toekomst je werkt (met dank aan 
Daan Rovers). Twee: benader de toekomst stap voor stap (Rogier van 
der Wal). Drie: wees je bewust van wat er komt na de Deal (Martin 
Schultz). Vier: denk vandaag al na over de olievlek van morgen (Anne 
Fleur Siebinga) Met deze vier bouwstenen, gemaakt voor en door 
de CoP van City Deals, brengen we de nieuwe toekomst een stapje 
dichterbij. 

— JURIAN STRIK
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Tijdens de derde CoP-bijeenkomst 
op 30 januari stond de toekomst 
van City Deals centraal. Denker des 
Vaderlands Daan Roovers dacht in 
een vraaggesprek met Suzanne Potjer 
van UFS met ons mee. Eerst schetste 
Frank Reniers dat City Deals nu vijf 
jaar bestaan en dat we het instrument 
steeds beter leren kennen. Er zijn 
zes nieuwe deals in voorbereiding 
waarmee we laten zien dat we nu 
weten hoe het wél moet. En om ruimte 
voor deals en lessen te scheppen, zet 
Agenda Stad de blik op 2025.

Daan Rovers staat vervolgens o.a. stil bij 
de vraag wat publiek denken is. Vol-
gens haar gaat het bij die vraag over de 
mensheid als zodanig en de vraag wat 
ons allen bindt. Soms botsen het parti-
culiere en het algemene belang, evenals 
de korte en de lange termijn. Zo weten 
politici dat hun handelen kiezers aan-
trekt of afstoot, en hindert de politieke 
‘levenscyclus’ van vier jaar het denken 
over grote vraagstukken. Roovers 
benadrukt het belang van ‘politiek 
bedrijven’ als publieke vaardigheid. En 
schroom burgerparticipatie niet: “De 
angst om andersom te denken is de 
grootste drempel om de discussie aan te 
gaan. Neem in het denken dus minder 
vaak de status quo als vertrekpunt.”

Na de pauze discussiëren we over de 
invulling van vervolgsessies. Veel 
ideeën passeren de revue, zoals meer 
casuïstiek en intervisie. Of een faal-
sessie over wat niet goed gaat. Ook 
het zoeken van meer verbinding met 
instrumenten als woon- en regiodeals 
en de Urban Agenda wordt genoemd. 
Omdat het belangrijk is de Randstad 
niet centraal te stellen in het denken, 
is de volgende CoP in Ede. 

Tot slot presenteert Christiaan 
 Fruneaux van Studio Monnik een 
toekomstvisualisatie van Amsterdam 
in 2089. Boodschap van de ‘toekom-
stencyclopedie’ is: “Er is hoop voor de 
toekomst, maar we moeten er wel wat 
voor doen.” “Filosofie is ruimte creëren in je hoofd om het-

zelfde op een andere manier te zien.” Op de 
derde CoP-dag gingen projectleiders van de 
City Deals in gesprek met Denker des Vader-
lands Daan Roovers, die vooral pleitte voor het 
met elkaar nadenken over maatschappelijke 
onderwerpen en de vraag wat ons allen bindt.

VERDIEPING

‘PUBLIEK NADENKEN’ 
MET DE DENKER DES 

VADERLANDS

COP CITY DEALS 
LEERT ANDERS DENKEN 
OP DE ZUIDAS

VERDIEPING
EVAN SCHAAFSMA
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In de City Deals treden overheden naar 
buiten, en gaan ze de samenwerking 
aan met elkaar én met maatschap-
pelijke partners om samen stedelijke 
vraagstukken op de te lossen. Samen 
nadenken over het te kiezen pad is cru-
ciaal, maar hoe doe je dat eigenlijk?
 Om dat te illustreren haalt 
Roovers Socrates aan, de Griekse wijs-
geer die leefde in de stadstaat Athene, 
waar een directe democratie gold 
waarbij mannen bij toerbeurt werden 
aangewezen om de staat te besturen. 
Dat maakte ‘politiek bedrijven’ tot een 
publieke vaardigheid, en Socrates nam 
het op zich om deze vaardigheid en 
deskundigheid gemeengoed te maken. 
Socrates stelt dat je politiek en moraal 
niet op school kunt leren. Er zijn geen 
amateurs of experts. Het antwoord op 
vragen als ‘hoe willen we samenleven’ 
is aan ons allemaal in gelijke mate. 
Roovers schetst hoe sinds de Franse 
Revolutie de politiek meer ‘geprofes-
sionaliseerd’ is en daarmee ook van de 
burger is afgedreven, met verlies van 
politieke denkkracht tot gevolg.

ANDERSOM DENKEN
Suzanne vraagt zich af hoe het zit met 
de burgerbetrokkenheid in City Deals 
en Roovers geeft aan dat burgerparti-
cipatie helaas te vaak als ‘excuus-truus’ 
gebruikt wordt door bestuurders om 
die betrokkenheid niet zelf te hoeven 
aangaan. “De angst om andersom te 
denken is de grootste drempel om de 
discussie aan te gaan. Ik zie in de prak-
tijk dat we veel zekerheden inbouwen 
om de kloof in stand te houden, omdat 
we bang zijn om echt te luisteren en 
bereidheid te tonen een andere weg 
te kiezen.” Roovers roept op om meer 
ruimte te geven aan burgers. “Ga het 
gesprek aan over de functie van de 
publieke ruimte en niet over ‘wil je een 
lantaarnpaal links of rechts?’ En voor 
dat gesprek vindt ze steden ‘een veel 
natuurlijker samenlevingsvorm met 
veel meer nabijheid’ dan het Rijk.
Maar hoe bereik je dan iederéén en 
voorkom je dat er alleen blanke man-
nen van middelbare leeftijd naar in-
spraakavonden komen? Bijvoorbeeld 
door digitale middelen in te zetten, 
wordt geopperd vanuit de zaal. Of door 
mensen te betalen voor hun betrok-
kenheid. Dat klinkt misschien wat 
omstreden, maar ‘al die ambtenaren op 
zo’n inspraakavond worden toch ook 
betaald?’, klinkt het.

WERKEN AAN DE TOEKOMST
Veel City Deals gaan over transitie- 
vraagstukken. Maar hoe weten we aan 
wat voor toekomst we willen werken? 
Als voorbeeld wordt de City Deal 
Elektrische Deelmobiliteit aangehaald. 
Roovers haalt Marcel Prousts À la 
recherche du temps perdu aan, waarin 
de vrouw van de hoofdpersoon ont-
daan raakt als ze in plaats van de koets 
ineens de auto als vervoermiddel leert 
kennen: ze be- grijpt dat ze ineens 
overal snel naartoe kan. In plaats van 
één plek te bezoeken op een dag, kan 
ze nu snel genoeg reizen voor twee. 
Maar wat het oplevert is vooral haast: 
op de eerste bestemming is ze alleen 
maar bezig met het doorgaan naar 
de volgende. “Door versnelling van 
mobiliteit is er haast ontstaan,” duidt 
Roovers. Ze bepleit om, met de filosofie 
als hulpmiddel, anders naar vraagstuk-
ken te kijken.

DROGE DAKEN 
“Ik heb veel respect voor mensen die 
oplossingen voor complexe opgaven 
bedenken. Maar soms is gewoon het 
vraagstuk verkeerd. In plaats van 
ons te concentreren op trajecten en 
afstanden, kunnen we misschien – in 
navolging van China – kijken naar: wat 
kunnen we in welke tijd bereiken?” 
Daarbij moet de rol van gedrag volgens 
Roovers niet onderschat worden. “We 
hoeven dankzij techniek en digitali-
sering allang niet meer naar kantoor, 
maar we doen het nog steeds.” Neem in 
het denken dus minder vaak de status 
quo als vertrekpunt.

Roovers sluit af door te benadrukken 
dat ze er ook niet voor pleit om álles 
om te gooien. In de ons omringende 
landen is het niet per se beter. Maar 
twee zaken zijn van belang: “Je moet 
het dak repareren als het droog is, dus 
nú dingen doen. En daarnaast: het 
systeem is volatiel. Denk na over de le-
gitimiteit van macht. Bijvoorbeeld: de 
uitslag van de verkiezingen blijkt sterk 
afhankelijk van het weer. Dat is toch 
raar?! Daarom is het belangrijk om te 
blijven investeren in de dialoog.”

VERDIEPING
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COMMUNITIES OF PRACTICE ‘COME TOGETHER!’FROUKJE IDEMA, Gemeente Ede, City Deal Voedsel
Zowel voor de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agen-da’ als voor de Regiodeal ‘Foodvalley’ is er een CoP. Een 
wens is dat deze leeromgevingen steviger verbonden worden. Waarom? In de City Deals en Regio Deals bouwen 
we aan de overheid van morgen. Ambtenaren van alle overheidslagen werken in de netwerken van de deals aan 
maatschappelijke vraagstukken. Door de communities met 
elkaar te verbinden groeien de inzichten om experimenten 
efficiënter in het huis van Thorbecke in te zetten. Dus naast 
het laten groeien van de krioelende gideonsbende van ervaringsdeskundigen in experimenteren moeten we ook 
meer leren hoe we de meerwaarde van experimenteren 
(denk bijvoorbeeld aan het opschalen) kunnen inzetten. Als 
het ons lukt om de communities te koppelen, ben ik ervan 
overtuigd dat we een enorm potentieel lostrekken. Daar-
naast moeten we blijven investeren in netwerken om el-kaar simpelweg te kunnen vinden. Beleidsmakers moeten 
elkaars taal leren verstaan en begrip kweken voor elkaars 
context. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen over-
heden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Laat het in 
elkaar vloeien van de communities of practice van de City 
Deals en Regio Deals daarin een bescheiden stap zijn.

FUCK-UP-SESSIE
BART STOFFELS, City Deal Klimaatadaptatie

De fuck-up-sessies zijn een van origine Amerikaans 

 fenomeen. In die cultuur wordt failliet gaan veel minder als 

een schande gezien dan in Europa. Sterker nog: als je als 

succesvol ondernemer niet tenminste één keer failliet bent 

gegaan, heb je eigenlijk nog nooit echt risico genomen. 

Het delen van je falen is daarom net zo interessant als het 

delen van je successen. 

 Vaak leer je van faalfactoren ook minstens zoveel als 

van succesfactoren. Dat was de reden waarom binnen de 

City Deal ‘Klimaatadaptatie’ de waterschappen graag zo’n 

sessie wilden doen, met betrekking tot hun eigen rol. De 

fuck-up-sessie was mogelijk omdat in deze City Deal een 

zestal waterschappen al langer onderdeel uitmaakten van 

het samenwerkingsverb and. In die vertrouwelijke sfeer 

en de wetenschap dat er niets zomaar in de media zou 

belanden durfden de betrokkenen zo’n sessie aan. Het is 

tenslotte een grote oefening in je kwetsbaar opstellen. Dit 

alles brengt me op de randvoorwaarden die wij voor deze 

sessie in acht hadden genomen: 

• Een sfeer van vertrouwen binnen de groep als basis;

• Er komt niets naar buiten zonder toestemming van 

 degene die over het falen vertelt;

• De fuck-ups hebben betrekking op je eigen (gebrek 

aan) handelen, het is geen vingerwijzen naar de 

 ander;
• Het doel is collectief leren van individuele verhalen: 

het verdiepende gesprek erover is de essentie; 

• Er mag gelachen worden.

VIER IDEEËN OVER DE 
TOEKOMST VAN DE COP

INTERVISIE VOOR CITY DEALS
JOERI VIG, CCV, City Deal ‘Zicht op ondermijning’

Als City Deal zit je met een vraagstuk in je maag. Je komt 

er niet uit of twijfelt. De vraag rijst: hoe zouden andere 

deals dit aanpakken of hebben zij misschien een oplos-

sing? Door intervisie toe te passen krijg je oplossingen 

aangereikt door kennis en ervaring uit andere City Deals. 

De ingebrachte casus wordt onder de loep genomen en 

deelnemers gaan als volgt aan de slag: 

 
1. In eerste instantie analyseren de deelnemers uit an-

dere City Deals de gepresenteerde casus en achter-

grondinformatie;

2. Vervolgens stellen deelnemers vragen aan de gasthe-

ren;
3. Daarna werkt men in groepen toe naar oplossingen en 

worden deze aan het eind van de bijeenkomst gepre-

senteerd;
4. De gast-City Deal ontvangt de feedback, maar ook 

de deelnemers onderling toetsen hun ervaringen met 

collega’s van andere City Deals.

 
Het resultaat? Een bijzondere gelegenheid tot informatie - 

uitwisseling met actoren uit andere City Deals. Aan de hand 

van een specifieke casus kom je gezamenlijk tot oplossings-

richtingen waar je alleen niet bij zou zijn uitgekomen.

THEMASESSIE COMMUNICATIECELESTINE TRIENES, Programma Secretaris Agenda Stad Om het optimale resultaat uit je City Deal te halen is com-
municatie een van de sleutelfactoren. Door het inzetten 
van communicatiemiddelen als nieuwsbrieven, filmpjes 
en online netwerken zorg je dat het netwerk binnen de 
City Deal hechter wordt én dat de buitenwereld weet wat 
er in je City Deal gebeurt. Soms blijkt na verloop van tijd 
dat een City Deal opgeschaald moet worden. Als er in de 
looptijd van de City Deal al veel gecommuniceerd is, zal 
dit makkelijker uitvoerbaar zijn, omdat partijen al weten 
wat de deal inhoudt en waarom deze succesvol is. Ook is 
het een manier om de successen en mijlpalen van de City 
Deal overzichtelijk te houden. Maar hoe doe je dat, goed communiceren? Voor een 
projectleider is het fijn om een houvast te krijgen voor 
communicatiezaken – via een themasessie bijvoorbeeld. 
Hier kunnen we naast de middelen die Agenda Stad de 
City Deals biedt (website/nieuwsbrief Agenda Stad/ exposure Dag van de Stad) ingaan op hoe en voor welke 
doelen je communicatiemiddelen binnen je City Deal het 
beste kan inzetten.

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

BART STOFFELS is coördinator van de City Deal 
‘Klimaatadaptatie’, een van de allereerste City Deals 
waarmee werd gestart. JAN-WILLEM WESSELINK 
coördineert in diezelfde rol de kersverse City Deal ‘Een 
Slimme Stad, zo doe je dat’. Wat komt er kijken bij het 
opzetten en actueel houden van zo’n Deal? Een gesprek 
tussen twee projectleiders.

TWEE PROGRAMMA-
MANAGERS OVER

WERKEN MET CITY DEALS

JULLIE ZIJN BEIDE COÖRDINATOR VAN EEN  
CITY DEAL. ZIET JULLIE WERK EEN BEETJE  
HETZELFDE UIT?
Jan-Willem: Nee. Dat komt natuurlijk vooral omdat 
 onze City Deal er een in oprichting is en die van 
 Bart in de afrondingsfase zit. 
Bart: Onze City Deal is de tweede City Deal die werd 
 gesloten in het programma Agenda Stad, begin 
2016, en is nu bijna klaar. Anders dan nu waren de City 
Deals toen vooral nog een filosofie en was er geen con-
creet programma om bij aan te sluiten. Het was dankzij 
de intentie en ambitie van de Zwolse wethouder Ed 
Anker dat een groot aantal steden aanhaakte. Voor de 

rest hebben we echt het wiel moeten uitvinden. We zijn 
uiteindelijk vooral een kennis- en innovatienetwerk ge-
worden met als functie om elkaar uit te dagen en grote 
thema’s te agenderen richting Rijk en andere sectoren.
J:  In onze City Deal is dat anders. Er ligt een concretere 
 vraag: of we tools kunnen ontwikkelen voor ge-
meenten, zodat deze níét steeds het wiel opnieuw hoe-
ven uit te vinden op het gebied van digitalisering. We 
staan helemaal aan het begin van het traject, en zijn nu 
op zoek naar zoveel mogelijk partners om aan te haken. 
Daarbij worden we ondersteund door het Stedennet-
werk G40 en werken we samen met de Impactcoalitie 
DigiBuit van VNG.

DUO-INTERVIEW

DUO-INTERVIEW
PIETER VERBEEK
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B:  Het is heel slim om in deze fase goed je netwerk 
 in kaart te brengen. Wij hadden daar vrij weinig tijd 
voor genomen in onze opstartfase. Ik denk dat jullie 
nu betere ondersteuning krijgen vanuit Agenda Stad 
dan wij toen. Het is een veel professionelere organisa-
tie geworden. City Deals hebben inmiddels ook meer 
bestaansrecht gekregen. Veel ministeries, zoals in ons 
geval IenW, waren aanvankelijk sceptisch. Het enthou-
siasme voor deze samenwerkingsvorm neemt nog 
steeds toe. 
 
WAT KUNNEN JULLIE DEALS INHOUDELIJK VAN 
ELKAAR LEREN? 
B:  Ik denk dat we zeker kunnen leren van de bevin-
 dingen uit de ‘Slimme Stad’ als het gaat om slimme 
digitale applicaties als ontwerptools en datagedreven 
onderzoeken, bijvoorbeeld de doorontwikkeling van 
klimaatstresstesten. Maar we hebben nog een lange 
weg te gaan ermee. Een les die wij hebben geleerd is 
dat je steeds moet zorgen dat de eindgebruiker een 
leidende positie heeft. Dat is de valkuil bij de ontwik-
keling van tools, dat ze te veel in een theoretische 
omgeving blijven. Juist mensen bij de gemeenten en uit 
het bedrijfsleven die ermee gaan werken moeten bij de 
ontwikkeling worden betrokken.
J:  Ja, dat is een goede tip. Voor het boek ‘Een 
 slimme stad, zo doe je dat’ hebben we met 26 
partners onderzocht hoe we de smart city moeten 
ontwerpen. Ik heb toen al gezien dat niemand precies 
weet hoe het zit met dit onderwerp. We moeten con-
tinu van elkaar leren. Mensen staan daarvoor open, 
schamen zich er niet voor dat ze zoekende zijn. Omdat 
iedereen druk is, moet je ervoor zorgen dat het proces 
leuk is. Dat hebben we voor elkaar gekregen door een 
goed functionerende appgroep, waar hele inhoudelijke 
discussies ontstonden, over wat de échte impact is van 
5G, bijvoorbeeld. Het was een soort online democratie.

STEL, JULLIE STARTEN VANDAAG SAMEN EEN 
NIEUWE CITY DEAL. WAAR ZOU DEZE OVER 
GAAN?
B:  Ik ben toevallig nu zelf de behoefte aan een  nieuwe 
 City Deal aan het peilen. Die raakt aan jouw terrein, 
Jan-Willem. Een van de knelpunten van ‘Klimaatadap-
tatie’ is dat het in het beheerdomein van de stad moet 
plaatsvinden. Er komt zoveel op die afdelingen af, van 
slimme straatverlichting tot grote vraagstukken als 
energietransitie, klimaatadaptatie en nieuwe mobi-
liteitssystemen. Methodisch kunnen ze het niet aan, 
omdat de sector georganiseerd is op onderhoud per 
onderdeel en maar beperkt op integrale verandering. 
Er zijn nieuwe, radicale, slimme systemen voor nodig. 
Vanuit de beheersector durft bijna niemand nog de stap 
ernaartoe te maken. Het is immers spannend en nieuw. 

J: Ja, het beheerdomein staat voor grote veran dering. 
 Dankzij slimme digitalisering gaat de straat steeds 
meer communiceren met het beheerdomein, waar-
door er meer top-down in plaats van bottom-up moet 
worden gewerkt. Barcelona heeft bijvoorbeeld een slim 
project met sensoren in de riolering om de uitbraak van 
ziektes tegen te gaan. De digitale transitie is verbon-
den aan slimme netwerken. De vraag daarbij is altijd 
hoe slim en betekenisvol ze zijn. Het zou mooi zijn om 
dit samen uit te zoeken. Een goede naam voor deze 
gezamenlijke City Deal? Wat dacht je van ‘Slim Beheer’ 
of ‘Innovatie Stadsbeheer’?

HOE ZIET DE CITY DEAL VAN DE TOEKOMST ER 
VOLGENS JULLIE UIT? 
J: Ik zie dan een City Deal voor me met een  constante 
 verbondenheid van betrokkenen via nieuwe en 
slimme manieren van werken. Dat wordt de norm. 
Ik denk sowieso dat we meer gaan werken zoals de 
grote techbedrijven dat doen, meer met kanalen met 
verschillende onderdelen en constante groepen. Eén 
ding blijft echter belangrijk: elkaar ontmoeten. Elkaar 
zien en plezier hebben met elkaar zijn essentieel voor 
de groepsbinding, het gevoel deel te zijn van een club. 
Dat klinkt wellicht wat kneuterig, maar het maakt dat 
mensen zich meer verbonden voelen.
B:  Ik denk vooral dat de City Deal van de toekomst 
 bestuurlijk steviger zal worden neergezet. Dat een 
wethouder die namens meerdere steden naar voren 
stapt ook echt met branches afspraken kan gaan op-
zetten over opschaling en voor die inzet dan ook met 
de eer mag strijken. Achter de bestuurder is dan een 
ecosysteem van slimme mensen actief.

WAT MOET ER BIJ DE VOLGENDE COP-ACTIVITEIT 
ZÉKER AAN BOD KOMEN? 
B: Ik vind dit soort duogesprekken heel leuk. Van mij 
 mag er op de volgende CoP-bijeenkomst meer 
ruimte komen voor uitwisseling tussen projectleiders. 
J: Ik ben maar bij één CoP geweest, maar herken 
 me daar meteen in. Ik vind dit zeer waardevol. 
Ik vond Daan Roovers heel inspirerend, maar vind het 
nuttiger om tips van andere projectleiders te horen. 
Met elkaar werken we immers aan innovatie in een 
 wereld die van structuur aan elkaar hangt. Wil je 
succesvol zijn, dan zit daar een spanning op. In Sili-
con Valley slagen ook maar twee van de tien ideeën. 
Daarom is het zo belangrijk om te leren van elkaar. Ik 
hoor graag meer over hoe je een City Deal organiseert, 
welke tools je kan gebruiken en hoe je het beste kunt 
samenwerken.

DUO-INTERVIEW

OPSCHALEN 
VRAAGT OM EEN 

BEWUSTE 
STRATEGIE

In veel City Deals wordt opschaling gezien als 
een ideaal einddoel. Maar wat is opschaling en 
hoe bewerkstellig je het? Een gesprek met Martin 
Schulz, adjunct-directeur van de NSOB Denktank. 
In opdracht van het Rijk doet hij onderzoek 
naar opschaling van experimenten. ‘Niet elk 
experiment hoeft per se op te schalen.’

“Ik denk vooral dat de 
City Deal van de toekomst 

bestuurlijk steviger zal 
worden neergezet.”

ARTIKEL
PIETER VERBEEK
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Onderzoeker Martin Schulz kijkt voor 
inspiratie ook naar corona-crisis.

Wat is opschaling nu precies?
Schulz: “Dat is nu net de kwestie. Partijen gaan in een 
experiment, City Deal of akkoord met elkaar aan de slag en 
al snel komt de vraag: wat komt erna? Of je het nu opscha-
len, verbreden, herhalen of laten groeien noemt, het idee 
is dat je de opbrengsten uit het experiment niet beperkt tot 
één praktijk, maar ze wilt delen, zodat andere delen van het 
publieke domein ervan kunnen profiteren. In ieder geval is 
opschaling iets anders dan schaalvergroting. Het doel is niet 
dat een City Deal groter wordt, maar dat het bijvoorbeeld el-
ders wordt herhaald of dat elementen ervan worden herge-
bruikt. Het mooie is dat dit kabinet veel ruimte en aandacht 
geeft aan experimenten. Daarom is de vraag naar opscha-
ling ook heel belangrijk en zijn we dit onderzoek gestart.”
Wat onderzoek je precies met NSOB?
“Samen met zeven departementen, waaronder BZK, JenV 
en IenW, kijken we naar de vraag wat experimenten precies 
zijn en hoe ze zich verhouden richting opschaling. Welke 
strategieën bestaan daarvoor? Later dit jaar komen we met 
de resultaten.”
 
Kun je al wat strategieën noemen voor opschaling van 
een City Deal?
“In ons onderzoek zien we drie verschillende manieren om 
over opschaling na te denken. Ten eerste kun je het bekijken 
als stappen. De eerste stap is de City Deal, de tweede stap is 
het opschalen. Dit zijn eigenlijk twee gescheiden fases, twee 
losse entiteiten. Tijdens het uitvoeren van een deal denk 
je nog niet na over wat er daarna komt. De tweede vorm is 
het bekijken in verschillende rondes. Je laat de City Deal 
zo lang mogelijk doorgroeien tot de volgende ronde. Dan 
bedenk je wat er daar nodig is om resultaten uit de eerste 
ronden verder te brengen. De derde manier van ernaar 
kijken is in stromen. Juist in de ontmoeting van de stro-
men vind je de window of opportunity, waar de opschaling 
kan plaatsvinden. Je kan het programma Agenda Stad als 
stroom zien, met al haar City Deals en andere activiteiten. 
Als deze stroom een andere stroom ontmoet, bijvoorbeeld 
een lopend beleidsprogramma, kun je kijken waar de kan-
sen liggen voor opschaling. De kunst is dan voortdurend 
te zoeken naar mogelijke verbindingen die kansen bieden 
voor opschaling. Bij iedere City Deal kunnen programma-
managers nadenken over de vraag welk perspectief voor 
opschaling passend is.”
 
Welk perspectief raad je aan?
“Alle drie de vormen zijn toepasbaar. Opschalen vraagt om 
een bewuste strategie en dus om goed nadenken erover. 
Dat hoef je niet alleen te doen. Het klinkt gek, maar ik haal 
inspiratie uit de huidige coronacrisis, en hoe die viraal is 
gegaan. Het virus heeft zich verspreid vanuit groeikernen, 
zoals carnaval, waarin mensen uit verschillende gebieden 
samenkomen en zich weer verspreiden en het virus meene-
men. Kunnen we zo’n virale strategie ook toepassen op City 

Deals? Hoe kun je ‘besmettelijk’ werken, aanstekelijk zijn 
met je ideeën, zodat anderen geïnspireerd raken en willen 
meedoen? Het is natuurlijk geen garantie voor succes, maar 
we moeten nadenken over zo’n virale strategie voor opscha-
ling. De Community of Practice is daar een perfecte plek 
voor. Hoe geef je de eigen praktijk vorm en hoe kan je de 
kans op viraal gaan maximaal organiseren?”
 
Als een City Deal bij de start al aansluiting zoekt bij de 
bestaande beleidsprogramma’s, heeft dat dan niet een 
remmende invloed op het experimenterende karakter 
van zo’n Deal?
“Het hangt ervan af waarvoor je experimenteert. Als je aan 
de voorkant al het doel stelt om op te schalen, wordt het 
natuurlijk geen experiment om te experimenteren. Een 
City Deal is heel wat anders dan een experiment in een 
laboratorium. Het speelt zich veel meer af in het veld, in de 
praktijk. Er zijn heel andere relaties tot wat je later doet met 
de resultaten en die vragen vaker om opschaling dan andere 
experimenten. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om kennis 
te ontwikkelen en te delen. Dan heeft het geen remmende 
invloed. Je moet wel goed nadenken hoe je dan wil opscha-
len. Natuurlijk wil je voorkomen dat het je resultaten te veel 
beïnvloedt. Overigens hoeft niet elk experiment per se op 
te schalen. Ik zou in ieder geval niet bang zijn om er aan de 
voorkant al over na te denken.”

Hoe groot is de kans op een kloof tussen het experi-
menterende karakter van een City Deal en de beleid-
spraktijk van een ministerie?
“Als je opschaling bekijkt vanuit de twee fases is er zeker 
een risico op een kloof. Als je het bekijkt vanuit rondes of 
stromen is er meer verbinding tussen het experiment en de 
opschaling. Daarom is het zo belangrijk om er goed over na 
te denken.”
 
Hoe belangrijk is mislukking voor opschaling?
“Wat is mislukt? Een experiment is ook geslaagd als je hebt 
geleerd dat iets niet werkt, of alleen maar in een bepaalde 
context. Je doet er altijd een vorm van kennis mee op. Ik 
denk dat een experiment alleen mislukt als je het verkeerd 
inricht en je dus niet meet wat je dacht te meten.”
 
Hoe kan je tijdens de City Deal beter anticiperen op 
opschaling?
“Ten eerste moet je bewust zijn dat er iets is na de Deal en of 
dat opschaling is of niet. Bespreek of je er vooraf over wilt 
nadenken en of dat nuttig is. Wat is voor anderen interes-
sant? Daar kun je in de loop van de City Deal over nadenken 
en met elkaar over in gesprek gaan. Ik hoop dat we hierover 
straks in ons onderzoek meer concrete suggesties kunnen 
geven. City Deals zijn bij uitstek een instrument om kennis 
te delen. Een Community of Practice is hiervoor een mooie 
vorm. We moeten meer praktijken als deze ontwikkelen.”

WORKSHOP BOUWEN 
AAN DE TOEKOMST
Hoe kan de CoP gebruikt worden om samen aan de 
toekomst van City Deals te bouwen? Zie hieronder 
een 'sample' van alle verschillende ideeën die tijdens 
de workshop in Amsterdam zijn ontstaan. 
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Geregeld krijg ik de vraag: wat heeft 
jullie City Deal nou opgebracht? Het 
concretiseren van opgebrachte pro-
ducten blijkt vaak lastig. De kracht 
van een City Deal zit hem vaak meer 
in de samenwerkingsverbanden die je 
als steden met elkaar aangaat, en daar 
tijdig bij stilstaan. Hoe creëer je de 
grootst mogelijke olievlek?

De naam City Deal impliceert het 
eigenlijk al: je gaat als steden een 
overeenkomst aan om… Ja, en dat is de 
hamvraag, om wat? De kracht zit hem 
in de ruimte van het experiment: een 
deal aangaan om met elkaar te expe-
rimenteren met complexe stedelijke 
vraagstukken, en daarbij de vrijheid 
te krijgen om ook daadwerkelijk te 
experimenteren met nieuwe, soms wat 
spannende oplossingen. Dit experi-
ment wordt aangegaan met elkaar,  
met het Rijk, bedrijven en andere 
maatschappelijke organisaties. Wat 
ik merk is dat er vaak te laat wordt 
gekeken naar het onder de aandacht 
brengen van geslaagde maar ook min-
der geslaagde experimenten. Hande-
lingsverlegenheid speelt ook hier een 
grote rol: veel deelnemers voelen de 
ruimte om binnen een veilige omge-
ving te experimenteren, maar zodra de 
olievlek zich gaat verspreiden, vinden 
ze het spannend.

Zo hebben wij binnen de City Deal 
‘Eenvoudig Maatwerk’ het platform 
Mooi Maatwerk ontwikkeld – onze 
olievlek, maar achteraf gezien te laat 
in het proces. Hier hadden we in het 
begin van het traject veel meer bij stil 
moeten staan: hoe deel je opbrengsten, 
hoe zorg je ervoor dat de opgedane 
kennis niet blijft hangen bij de deel-
nemende gemeenten? Dit zijn vragen 
die eerder in het proces aan de orde 
moeten komen om gelijk te kunnen 
starten met het creëren van die o zo 
belangrijke olievlek.

De olievlek is niet alleen extern maar 
ook intern binnen een gemeente of 
ministerie van belang. Opgedane 
expertise wordt nauwelijks gedeeld en 
hangt vaak vast aan bedreven indivi-
duen. Ons platform Mooi Maatwerk 
zal nooit een olievlek kunnen worden 
wanneer we maar een aantal bedreven 
individuen hebben die zich hiervoor 
inzetten en hun opgedane kennis 
delen, maar ook niet wanneer er maar 
acht gemeenten deelnemen aan dit 
kennis- en leerplatform. Wij lopen er 
nu tegenaan dat er toch te weinig tijd is 
ingeruimd voor de implementatiefase, 
vooral omdat we met z’n allen denken 
dat er nog niks te implementeren valt 
wanneer er nog geen producten zijn 
opgeleverd. 

De kracht van een City Deal zit hem 
in de olievlek die in de experimenteer-
periode zou moeten ontstaan en aan 
het einde van de City Deal zou moeten 
floreren. Vaak zijn dit vragen waarmee 
je pas aan het einde van jouw deal aan 
de slag gaat. Hoe implementeer je het 
geleerde? Mijn tip: start hiermee!

DE OLIEVLEK...
WISSELCOLUMN

ANNE FLEUR SIEBINGA 
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Een enkeling droomde in Amsterdam 
zelfs van een jaarlijkse buitenlandse 
excursie. Een prima start van 2020, 
daar waren we het over eens.
 En toen was daar opeens coro-
na en dat schopte alles in de war. We 
gingen gedwongen thuiswerken. 
Veel bijeenkomsten moesten worden 
afgezegd, uitgesteld of omgezet. Wie al 
digitaal bedreven was maakte virtuoos 
van de nood een deugd. Zo trapte de 
City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’ meteen virtueel af, gevolgd door 
digitale borrels, webinars en meer. Het 
belang van cybersecurity steeg met stip 
doordat we massaal online moesten 
gaan. Maar er moest ook veel worden 
geïmproviseerd en we stonden nood-
gedwongen op afstand. Op anderhalve 
meter afstand, welteverstaan, in de 
nieuwe anderhalvemetersamenleving 
met haar anderhalvemetereconomie, 
door onze premier omgedoopt tot ‘het 
nieuwe normaal’.1 En zo kwam ook 
het thema anderhalvemeter-City Deal 
voor de eerstvolgende CoP-bijeen-
komst in beeld.
 Want waar brengt deze situatie 
ons? Werkt het ook remmend op City 
Deals, of kun je die anderhalve meter 
eventueel ook juist lezen als accele-
ratie, als stroomversnelling: waar we 
voorheen één meter rekenden, wordt 
dat nu anderhalf? We weten het nog 
niet, maar het past wel bij experi-
menteel bestuur, bij pionieren, olifan-
tenpaadjes maken, elkaar op inhoud 
vinden. Waar een wil is…

INNOVATIE
Het inspireert hoe dan ook tot innova-
tief denken, en dat zullen we, gezien de 
enorme recessie die ons is aangezegd, 
hard nodig hebben. Op zoek naar bruik-
bare handvatten bij dit werken aan 
innovatie kwam ik uit bij een mooi boek 
van Menno Spaan.2 In dat boek schetst 
Spaan hoe publieke organisaties in een 
complexe omgeving geacht worden 
om steeds meer te doen met beperkte 
middelen, terwijl iedereen kritisch 
meekijkt. En hij laat zien hoe je daartoe 
komt: niet met een traditionele aanpak 
binnen de lijntjes, maar door gewoon te 
beginnen en te durven experimenteren 
om daarvan te leren. Het verhaal wordt 
opgetrokken aan de hand van zestien 
cases, van gemeenten, provincies en 
waterschappen maar ook van het 
OM, Rijkswaterstaat, het RIVM en het 
Kadaster. Vanuit die casuïstiek bouwt 
Spaan zijn innovatiemodel, dat bestaat 
uit vier fasen en vier zogenaamde 
succesgebieden. Op dat model wil ik nu 

graag wat verder inzoomen, want het 
lijkt me ook relevant voor City Deals.
 Het is een 4F-model: trefwoorden 
zijn Fiddle, Flow, Focus en Fit In. In de 
eerste fase wordt simpelweg gestart 
met de implementatie van nieuwe 
ideeën. Niet alles helemaal doorden-
ken en kapot analyseren, maar gewoon 
beginnen. Hiervoor is lef en onderne-
merschap nodig.
 In fase 2 krijgt een initiatief waar-
dering en tractie, wordt ruimte gecre-
eerd en worden weerstanden wegge-
nomen. Mensen haken aan, er komt 
budget en zo ontstaat er iets als flow. 
Dit vraagt ook om engagement vanuit 
het bestuur, iets wat Spaan ‘bestuurlijk 
innoveren’ noemt en lijkt op Suzanne 
Potjers experimentele bestuur. 
Vervolgens geeft de kopgroep het 
stokje over aan een nieuwe groep van 
mensen die zorgt dat de innovatie in de 
praktijk wordt toegepast en dat er ook 
in die toepassing volop wordt geëxpe-
rimenteerd en geleerd. Zo blijven uit-
eindelijk de innovaties over die blijken 
te werken, een selectie die min of meer 
automatisch tot stand komt. Dit zorgt 
voor de focus.
 Ten slotte is in fase 4 de tijd rijp 
voor een verdere verbreding, tot de 
goed geïmplementeerde vernieu-
wing overal wordt toegepast en zo 
‘mainstream’ wordt, de fit in. Dat zou 
je als je wilt ook opschaling kunnen 
noemen. Ondertussen gaat het innove-
ren natuurlijk gewoon verder, dus het 
proces herhaalt zich continu. 

SUCCES IN EEN INNOVATIE- 
VRIENDELIJKE BIOTOOP
Acties die deze verschillende fases 
kenmerken en die het succes ervan 
bepalen, zijn ondernemen, bestuurlijk 
innoveren, leiden en implementeren. 
Hier treedt ook spanning op: vasthou-
dendheid tegenover creativiteit, onder-
nemen en uitproberen tegenover focus 
en verantwoordelijkheid. Voor dat alles 
is een innovatievriendelijke biotoop 
noodzakelijk, waarbij het gaat om de 
mensen met de juiste competenties, 
om diversiteit, betrokkenheid en een 
stimulerende cultuur. Leiders kunnen 
het beste zorgen voor openheid en 
het belonen van durf, waarbij ook van 
fouten wordt geleerd. Niet voor niets is 
een van de dingen op ons eigen wen-
senlijstje een ‘fuck-up-sessie’ om in te 
zoomen op wat er is misgegaan: daar 
kun je vaak veel van leren!
 Het boek van Spaan staat vol met 
inspirerende voorbeelden en aardi-
ge weetjes. Zo was het voor mij een 

eye-opener dat de veranderbereidheid, 
anders dan je intuïtief zou aannemen, 
met de leeftijd niet afneemt maar juist 
stijgt: oudere werknemers zijn vaak 
minder verankerd in hun denkbeelden 
en hebben meer oog voor nuances. Het 
is interessant om dit te proberen te 
vertalen naar de doelgroepen die je bij 
City Deals kunt betrekken, want er is 
wellicht meer mogelijk dan je geneigd 
bent te denken!

TER AFSLUITING
Wat zijn nu de lessen voor onze City 
Deal-aanpak? Het kan helpen om 
ordening aan te brengen in je proces-
sen aan de hand van de vier fasen en 
de succesgebieden. Ook kun je gericht 
werken aan de City Deal-omgeving als 
innovatievriendelijke biotoop, als je 
weet wat daarvoor de cruciale variabe-
len zijn. Aan de hand van de cases krijg 
je hele bruikbare illustraties van wat er 
allemaal mogelijk is, en hoe je nieuwe 
paden kunt banen. Grappig is dat ook 
Martin Schulz in het interview elders 
in dit blad spreekt over Agenda Stad en 
de City Deals in termen van stromen. 
Juist waar stromen bij elkaar komen, 
ontstaan mogelijkheden voor doorbra-
ken en voor opschaling. De Communi-
ty of Practice biedt daarvoor een goede 
bedding: we kunnen elkaar stimuleren 
en inspireren. Zo kunnen we samen de 
toekomst in. Ook in de nieuwe omstan-
digheden van de anderhalvemeters-
amenleving, die mooie kansen biedt 
voor anderhalvemeter-City Deals!
 

STROOM-
 VERSNELLING

Wat zag het er allemaal nog veelbelovend uit, 
eind januari toen we te gast waren in Amster-
dam-Zuid! We kregen een inspirerend verhaal 
van filosoof des vaderlands Daan Roovers en 
verlieten het pand met de visionaire beelden  
van een verre toekomst – gemaakt door studio 
Monnik – op ons netvlies. Tussendoor hadden 
we zelf mooie plannen gemaakt voor toekom-
stige CoP- en themabijeenkomsten. 

1 In de NRC las ik begin april trouwens 
een  aardig stuk van Karel Knip waarin hij 
zich afvroeg hoe we aan die anderhalve-
meternorm komen. Die blijkt afkomstig uit 
het Britse leger in de Eerste  Wereldoorlog: 
drie voet afstand tussen de bedden (= 90 cm) 
kon uitbraken van nekkramp voorkomen. 
Sindsdien geldt ‘spacing out’ als wapen tegen 
epidemieën en pandemieën; blijkbaar zijn in 
een eeuw tijd de 90 cm uitgegroeid tot 150, nu 
op basis van de beweging van druppeltjes bij 
niezen en hoesten. Overigens wordt in andere 
landen twee meter  aangehouden en vindt de 
WHO één meter voldoende. 

2 Menno Spaan, Van indammen naar  
laten stromen. Concreet werken aan innovatie 
van publieke organisaties, Amsterdam/ 
Antwerpen, Business  Contact 2018, 256 pag.
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HOKJES 
SLOPEN ILLUSTRATIE

BAS VAN DER SCHOT

HOT NEWS

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft op 5 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
voortgang van de Agenda Stad en de Europese Agenda Stad.  
In samenwerking met de projectleiders, de betrokken G4 en  
G40 steden, het Netwerk Kennissteden en departementen is de 
voortgangsbrief en bijlage samengesteld!

In de brief en de bijlage worden de resultaten van de 20 City Deals, 
waarvan er nog zeven lopen, toegelicht. Daarnaast gaat de brief in 
op zeven City Deals in verkenning die naar verwachting in de loop 
van 2020 gesloten zullen worden. Het betreft City Deals over ‘smart 
cities’, aardgasvrije wijkvernieuwing, maatwerk bij digitale dienst-
verlening, lokale weerbaarheid tegen cybercrime, stedelijke mobili-
teit, samenleven in de wijk en circulaire stad.

Binnenkort wordt de brief behandeld in een AO, een update volgt 
op Plein BZK!

Iedere editie van het CoP-blad vragen we een andere 
illustrator om de City Deals te verbeelden. Deze keer 
een bijdrage van cartoonist Bas van der Schot.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/05/kamerbrief-over-voortgang-europese-agenda-stad


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. 


