MONITOREN ALS BASIS VOOR SUCCES
Eindpublicatie SBNoM

Voorwoord

Een cadeau voor de
toekomst
Het uitgangspunt van SBNoM
was om een nieuwe omgeving te
creëren waarbij aan de ene kant
de industrie aan het werk wordt
gezet om te innoveren, met aan
de andere zijde de vraagkant
in de vorm van corporaties en
gemeenten voor het leveren van
het aanbod en het met regelgeving
faciliteren van de opgave.
We hebben vooral ervaren dat het
heel moeilijk is. Je moet elkaars taal
leren spreken, elkaars belangen leren
kennen en op een ondernemende
manier met elkaar samenwerken.
In deze eindpublicatie is door Emile
Quanjel
van
Avans
Hogeschool
nauwgezet
vastgelegd
hoe
het
SBNoM-traject
is
verlopen.
Op
de website www.sbnom.nl
is de

complete rapportage te lezen. In
deze verkorte uitgave beperken we
ons tot de belangrijkste bevindingen.
Voor wie verdieping wil bieden de
gekleurde verwijzingen uitkomst. Zij
verwijzen namelijk naar dat specifieke
onderwerp in de rapportage op de
site.

elkaar hebben benoemd. Daarmee zijn
we echt voor de troepen uitgelopen.
SBNoM heeft vooral inzicht gegeven
in hoe publieke en private partijen
moeten samenwerken en welke
omgeving daarvoor nodig is. Door
SBNoM is het nu duidelijk dat je
met elkaar een samenwerkingsvorm
kunt vinden zonder dat je moet gaan
afrekenen of juridische kaders moet
stellen. Dat is een concrete opbrengst.
En natuurlijk het standaardiseren van
producten die in het bouwkundige
deel en het installatietechnische
deel zitten. Tel daarbij op de
bewustwording van de waarde van een
goede voorbereiding en samenstelling
van het team en we kunnen met een
gerust hart concluderen dat SBNoM
een cadeau voor de toekomst is.

De belangrijkste vraag die wij steeds
krijgen voorgelegd is of SBNoM nu wel
of niet geslaagd is. Wij beantwoorden
die vraag altijd met een volmondig
ja. Immers, ieder programma van
BZK is momenteel gebaseerd op
elementen die wij binnen SBNoM
hebben ontwikkeld. Of het nu gaat
over
wijkaanpakken,
financiële
constructies, standaardisering, woning
typologieën, klantreis of pandreis. Het
zijn allemaal onderwerpen die wij met
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Micheal Urlings, gemeente ’s-Hertogenbosch
Peter Linders, programmaregisseur.
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1. Een wenkend perspectief

Een wenkend perspectief
We zijn volop in transitie. Om de
klimaatdoelen te halen en in 2050 een
CO2 neutrale bebouwde omgeving te
hebben moet er heel wat gebeuren.
Het verduurzamen van de bestaande
voorraad is zonder twijfel de grootste
uitdaging waar we met elkaar voor
staan. We moeten met elkaar nieuwe
concepten en strategieën bedenken
om die miljoenen woningen, kantoren
en bedrijfsgebouwen naar nul op de
meter en misschien zelfs uiteindelijk
naar plus op de meter te brengen.
Het is een wenkend perspectief waar
we stap voor stap naar toe groeien.
In transitie zijn betekent echter ook
dat we dingen moeten uitvinden
en ontdekken. In zo’n proces is het
belangrijk om ontdekkingen die
anderen al hebben gedaan mee

te nemen. Niets kost immers meer
energie dan telkens opnieuw het wiel
te moeten uitvinden.
Deze eindpublicatie geeft op een
uitvoerige wijze de ervaringen weer
van het programma Sneller en Beter
naar Nul op de Meter (SBNoM). Drie
jaar lang hebben zeventien partijen
(publiek en private) met elkaar
gewerkt om een aanpak te bedenken
en te ontwikkelen die de industriële
energietransitie kan versnellen (zie
hoofdstuk 2 Probleemstelling &
vraagstelling).
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Over SBNoM
Deze eindpublicatie is door Avans
Hogeschool/lectoraat
Innovatie
Bouwproces & Techniek (Avans IBT)
opgesteld en geeft inzicht aan de
betrokken stakeholders (gemeenten,
woningcorporaties
en
industriële
consortia)
en
facilitators
zoals
Kwartiermakers in de Bouw en
Avans, in de wijze waarop er binnen
het SBNoM-programma door de
deelnemers is samengewerkt, wat dit
heeft opgeleverd maar vooral hoe het
beter kan. En juist dat laatste, hoe het
beter kan, moet koren op de molen
zijn van iedereen die als professional
de komende tijd de energietransitie
wil versnellen. Want één ding staat
vast, programma’s als SBNoM blijven
voorlopig nodig om uiteindelijk van
het wenkend perspectief een keiharde
realiteit te maken.

In het kader van het SBNoM zijn vijf
gemeenten, drie woningcorporaties,
twee MKB-bedrijven, zes toeleverende
en industriële partijen en Avans
Hogeschool in samenwerking met
Spark Campus met elkaar aan de slag
gegaan om Nul op de Meter renovaties
te verbeteren en te versnellen.
Centraal stond de vraag ‘welke
mogelijke & realistische aanpak(ken)
voor de stakeholders (gemeenten,
corporaties, aanbiedende partijen)
kunnen zorgen voor een industriële
versnelling van de energietransitie?’
Concreet moesten deze inspanningen
binnen drie jaar leiden tot het
renoveren van 500 rijwoningen naar
moderne Nul op de Meterwoningen.
Het programma besloeg de periode
2016 – 2019 en is gefinancierd door
het Europese subsidietraject Op Zuid.
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Deelnemen is niet
vrijblijvend

Een goede organisatie als
basis
Wat
het
SBNoM
programma
vooral heeft geleerd is dat een
experimenteel programma om een
andere organisatiestructuur vraagt.
In de kern is het programma ingericht
als een traditioneel project (zie
hoofdstuk 3.2 Achtergrond & concept
bij de opzet / Over de organisatie
van SBNoM) met zogenoemde
projectgroepen verdeeld over de
verschillende Werkpakketten (WP).
Zo werkten in Werkpakket 1 de
industrie en toeleveranciers samen.
De deelnemende gemeenten zaten in
Werkpakket 2, de woningcorporaties
in Werkpakket 3, en de onderwijsen
kennisinstellingen
waren
in de Werkpakketten 4 en 5
vertegenwoordigd. Een dergelijke
benadering zorgt er echter voor dat
binnen een WP alleen de eigen focus

centraal staat zonder dat er als het
ware over de schutting naar de andere
werkpakketten wordt gekeken. Door
een dergelijke traditionele aanpak
ontstaan er eilandjes en wordt er
geen noodzakelijke kennis gedeeld.
En dat leidt uiteindelijk voor onbegrip:
‘waarom begrijpen ze in WP2 niet hoe
moeilijk wij het in WP 1 hebben?’

van verbindingen tussen de WP’s. De
ervaring leert dat samenwerken tussen
stakeholders om het inrichten van
specifieke werkvormen vraagt die een
duidelijk doel en facilitering hebben.
Deze werkvormen zijn vervolgens
gekoppeld aan een methode om
het proces en de inhoud van de
samenwerking te kunnen monitoren
en te evalueren (Hoofdstuk 3.3 Opzet
monitor & evaluatie SBNoM).

Het delen van kennis blijkt cruciaal.
Zo geeft halverwege het programma
een magazine over de voortgang
van SBNoM de deelnemers van de
verschillende Werkpakketten inzicht
waar men mee bezig is. Tot dat
moment wordt er zoals gezegd vooral
afzonderlijk door de stakeholders in
WP’s gewerkt (zie hoofdstuk 4.2 / D.
Spiegeling & disseminatie). Stap voor
stap wordt er gebouwd aan het leggen

Kortom, vraagstellingen waarmee
SBNoM aan de slag is gegaan
vereisen een procesaanpak waarbij de
deelnemers gezamenlijk en interactief
aan de slag kunnen. Immers, wat
afzonderlijk georganiseerd is, is
nu eenmaal lastig gezamenlijk te
ontwikkelen.
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Het blijkt in de praktijk vaak niet
moeilijk
om
deelnemers
voor
experimentele programma’s te vinden.
De motieven van stakeholders blijken
echter in praktijk vaak verschillend.
Deelname kan zijn ingegeven omdat
innovatieve trajecten passen binnen
de bedrijfscultuur. Wellicht levert het
naast nieuwe contacten daadwerkelijk
werk op of is het subsidiedeel
aantrekkelijk. (zie hoofdstuk 3.2
Achtergrond & concept bij de opzet /
1. analyse van de geschetste aanpak
in relatie tot de problematiek). Het is
echter afhankelijk van de vraagstelling
wat voor type vertegenwoordiging
een organisatie aan tafel zet. Het zal
duidelijk zijn dat een salesmanager
vanuit een geheel andere invalshoek
de problematiek benadert dan een
corporatiemedewerker die met een
8
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verduurzamingsopgave zit.
Juist in het voortraject, dus nog
voordat met de vraagstelling aan de
slag wordt gegaan, moet er aandacht
zijn voor de teamsamenstelling
(zie hoofdstuk 5.2 / Conclusies,
reflectie en aanbevelingen opzet
SBNoM Monitor en evaluatie). Deze
samenstelling kan overigens in de
loop van een programma wijzigen
omdat er dan simpelweg andere
competenties van de deelnemers
wordt gevraagd. Een project is
bijvoorbeeld in een volgende fase
terechtgekomen en vraagt van de
stakeholders een andere benadering.
Van belang is dat de deelname niet
vrijblijvend is en deelnemers zich
voor een langere of bepaalde periode
aan het programma committeren.

Dit voorkomt dat er aan tafel telkens
opnieuw dezelfde discussies worden
gevoerd.

dat het inzicht in het eigen proces
niet altijd even duidelijk was en dat
het denken en doen in processen door
stakeholders als lastig werd ervaren.
In hoofdstuk 4 / Resultaat uitvoering
monitor
&
evaluatie
zijn
alle
SBNoM-workshops en opbrengsten
opgenomen. Dit overzicht laat heel
duidelijk zien dat er stukje bij beetje
kennis en begrip ontstaat over elkaars
rollen maar ook over beschikbare
scenario’s
en
instrumenten
om
uiteindelijk effectieve stappen te
kunnen zetten in voorbereiding,
ontwikkeling en uitvoering van de
gestelde doelen. SBNoM heeft laten
zien dat deze workshopbenadering
heel effectief kan zijn. Wel is het
belangrijk om de workshops in het
totale programma goed in te passen
(zie hoofdstuk 3.2 Achtergrond &

Workshops om gezamenlijk
in op te trekken
Zoals reeds aangegeven is het voor het
einddoel belangrijk dat stakeholders
daar in gezamenlijkheid aan werken.
Om dit zogenoemde methodisch
ontwikkelen te bevorderen zijn er
diverse type workshops op touw
gezet (zie Workshops). Doel van
deze workshops is om gezamenlijk
inzicht te krijgen in hoe het eigen en
gezamenlijke proces moet worden
ingericht om het uiteindelijke doel
te kunnen realiseren. Tijdens de
workshops werd bijvoorbeeld duidelijk
9

concept bij de opzet). Als dat namelijk
niet op de juiste wijze wordt gedaan
ontstaat er teveel afleiding en ruis.
Ook moeten de workshops goed
worden voorbereid om te voorkomen
dat er frustraties bij de stakeholders
ontstaan.

Het ophalen van kennis
Om de kennis die er bij de
verschillende stakeholders aanwezig
is en de ontwikkelingen binnen
een programma goed te volgen, is
monitoring essentieel. En dit moet
feitelijk vanaf het begin gebeuren.
Immers,
monitoring
betekent;
methodisch kijken naar ‘wat helpt
& wat helpt niet’ in relatie tot de
10
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randvoorwaardelijke aspecten (het
proces) en de inhoudelijke aspecten.
De monitoring moet echter wel
zodanig zijn ingericht dat het de
stakeholders niet hindert. Sterker
nog door de feedback in de volgende
stap(pen) met de stakeholders te
verwerken faciliteert de monitoring
de voortgang.
Voor het delen van informatie en
kennis is bij SBNoM gekozen voor
de zogenoemde padlet-structuur
(zie hoofdstuk 3.3 Opzet monitor &
evaluatie SBNom / SBNoM PadletSStructuur: scenario’s, instrumenten
en pakketten). De Padlet betekent
feitelijk niets meer of minder dan een
digitaal prikbord waarmee gegevens
met andere worden gedeeld. In
de Padlet is een inventarisatie

gemaakt van instrumenten die per
stakeholder beschikbaar zijn. Niet
alle partijen hadden ervaring met
de Padlet dus oefening is nodig. Eén
van de voornaamste succesfactoren
is het gemakkelijk uitwisselen en
interpreteren van informatie en
kennis.
Om het proces te monitoren en waar
nodig bij te sturen is een Monitoring
& Evaluatieaanpak opgezet.
(Zie
hoofdstuk 3, Opzet Monitor &
Evaluatie).
voorbeeld padletstructuur
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SBNoM geslaagd ja/nee of
toch wel?
Wanneer er puur naar de getallen
wordt gekeken is SBNoM niet gelukt.
In die zin, het doel om zogenoemde
Ikeapakketjes te ontwikkelen om
daarmee vervolgens 500 woningen
naar Nul op de Meter te brengen,
is niet gehaald. Er is vooral bij de
industriële partijen lang gesleuteld
aan het concept van een system
integrator waardoor de noodzakelijke
system integration achterwege bleef.
System Integration vereist integratie
van verschillende systemen (interne
processen) van de verschillende
stakeholders. Dit is een gezamenlijk
te doorlopen proces. Een regisseur
is hierbij een hulp, maar het is het
team vanuit de stakeholders die dit
gezamenlijk moeten ontwikkelen
in samenhang met elkaar en de
eigen interne organisatie. Het is ook

duidelijk dat processen waarbij zoveel
partijen met elkaar een weg aan het
zoeken zijn tijd kost. In elk geval
meer dan de looptijd van drie jaar
dat voor het SBNoM programma was
uitgetrokken.
Tegelijkertijd heeft het programma
heel veel gebracht (zie hoofdstuk
4
Conclusies,
reflectie
en
aanbevelingen). Zo heeft het SBNoM
project laten zien dat mogelijke en
realistische aanpakken wel degelijk
kunnen bestaan. Mits de vraag, de
structuur, het team van betrokkenen
en de ondersteuning goed geregeld
is. SBNoM heeft óók geleerd dat er
niet één algemeen format en aanpak
is die voor alle situaties toepasbaar
is. De kwaliteit en effectiviteit van een
aanpak wordt namelijk bepaald als er
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vanaf het begin voldoende ruimte is
om deze te organiseren en in stappen
en iteratief te ontwikkelen. Daardoor
is de aanpak geen statisch geheel
maar wordt het juist dynamisch en
een proces waar alle stakeholders bij
betrokken zijn.
En nu verder
Tijdens de slotbijeenkomst van
SBNoM werd duidelijk dat het voor de
continuïteit van de energietransistie
belangrijk is om dit soort programma’s
te blijven organiseren en te faciliteren
(zie hoofdstuk Resultaat uitvoering
monitor & evaluatie / D.3 Spiegeling
en disseminatie - Eindevent). Dit kan
bijvoorbeeld met de verschillende
stakeholders die hier al mee bezig
zijn. In haalbare opgaves en kleine

innovaties
in
combinatie
met
vernieuwd
opdrachtgeverschap.
Door
kleine
stappen
kunnen
partijen
makkelijker
anticiperen
op ontwikkelingen en werken aan
nieuwe samenwerkingsvormen en
betere en maakbare en opschaalbare
oplossingen.
Het
belang
van
voortbouwen op ervaringen kan
echter alleen met behulp van goede
monitoring en onderlinge samenhang.
En…met de geleerde lessen
SBNoM in het achterhoofd.

van
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Het eindevent
Op 23 september werd in Den Bosch
het SBNoM eindevent gehouden.
Onder de aanwezigen bevonden
zich veel stakeholders uit andere
programma’s. Veel van hen hebben
kennis en ervaring met een integrale
aanpak,
inclusief
oplossingen
voor scenario’s, met bijbehorende
instrumenten en pakketten. De
discussie tijdens het symposium
verliep
langs
de
onderwerpen
propositie,
structuur,
en
de
zogenoemde
sleutelcomponenten
team en support.

inzicht hebben opgeleverd over de
mechanismes
en
mogelijkheden.
Vooral de koppeling naar verschillend
commitment, belangen en rollen is
hierin van belang. Zeker in relatie
tot de factor tijd. Dit type trajecten
kosten van alle stakeholders tijd en
ook nog eens over een lange en vaak
onzekere periode. Het vereist niet
alleen een bepaalde instelling maar
ook een flexibele inrichting van de
organisatie hierop.

Bij het onderwerp propositie gingen
de vragen vooral over de voorfase,
de passende samenwerkingsvorm
en de gezamenlijkheid in vraag
en aanbod. Zaken die bij SBNoM
aan bod zijn gekomen en meer

Structuur
Twee belangrijke vragen bij structuur
zijn; ‘hoe kunnen gemeenten meer
faciliteren in de ontwikkeling in
samenwerking met corporaties en
aanbiedende partijen?’ en ‘hoe kunnen
we leasons-learned beter delen?’ De
mogelijke rol van gemeenten is ook in
SBNoM duidelijk naar voren gekomen
als faciliterend en neutraal. Een
eenduidige visie vanuit gemeenten
speelt hierbij wel een belangrijke rol.
Net zo goed als het samenwerken
hierin met faciliterende (kennis)
organisaties zoals Avans en KMIDB.
Het delen van de leasons-learned is
een breed gehoorde vraag èn opgave.
Bij SBNoM gebeurde dit bijvoorbeeld
via de workshops en
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Padlet, gecombineerd met de website,
evenementen
en
verschillende
publicaties. Daarnaast is de koppeling
naar het onderwijs van belang; Avans
IBT heeft hier de nodige aandacht
aan gegeven. Onder andere door het
structureel verankeren van het thema
Energy, BIM en LEAN in het staande
curriculum en kennisteams met
docenten. Een aandachtspunt vormt
de SBNoM Padlet-structuur. Dit is
een efficiënte manier om beschikbare
kennis inzichtelijk te krijgen, maar is
tegelijkertijd ook kwetsbaar. Immers,
zonder goed ingericht eigenaarschap
met betrekking tot gebruik, beheer
en ontwikkeling én vindbaarheid is de
impact ervan gering.
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Vraaggesprek

Team
SBNoM heeft laten zien dat de
samenstelling van het team, de
mogelijkheden
en
competenties
in relatie tot de specifieke vraag
cq opdracht heel belangrijk is.
Bovendien zijn veranderingen in de
teamsamenstelling gedurende een
complex proces zoals SBNoM een
aandachtpunt. System integrator
is binnen het team lang als een
rol van één persoon gezien. Een
belangrijke les van SBNoM is dat het
gaat om system integration, waarbij
facilitering hierop essentieel is.
Bij de sleutelcomponent support werd
aangegeven dat er instrumenten
beschikbaar zijn maar dat er vooral
behoefte is aan het denken en

werken in samenhang en scenario’s.
Dit is nodig om de complexe vragen
om te werken naar hanteerbare
stappen. Daarnaast is er een grote
behoefte aan een werkende aanpak
en instrumentarium bij aanvang van
een project en traject om gezamenlijk,
verkennend of ondernemend, aan
de slag te gaan. Dit sluit aan bij de
hoofdvraag ‘hoe komen we af van de
markt moet het doen?’ Zoals ook blijkt
uit SBNoM, is de transitieopgave een
opgave van en met de verschillende
stakeholders
gezamenlijk,
ieder
vanuit zijn eigen rol en competenties,
om stap voor stap te ontwikkelen.
‘hoe komen we af van de markt
moet het doen?’
17

Een panel bestaande uit
Magriet Drijver (Bestuurlijk
boegbeeld Renovatieversneller/
Aedes), Ivo Opstelten (dir.
Operations De Stroomversnelling),
Pierre Hobbelen (dir. Thuisvester /
voorzitter Brabantse Deal), Michiel
Kirch (TKI Algemeen, dir. TKI Urban
Energy) en Jorem Snijders (Senior
Police Officer, BZK) bogen zich onder
leiding van programmaregisseur
Peter Linders over SBNoM.

te koppelen aan aanbod. Dit zal ook
de maakindustrie stimuleren om te
innoveren.” In de ogen van Michiel
Kirch is het belangrijk om goede
voorbeelden te verzilveren en met
bekende relaties te blijven werken.

Volgens Margriet Drijver heeft het
programma laten zien dat er een
nieuwe rol van corporaties nodig is
voor nieuw opdrachtgeverschap. “Dit
door vraagbundeling van technische
mogelijkheden voor renovatie en dat

Magriet Drijver

“Dit door vraagbundeling van
technische mogelijkheden voor
renovatie en dat te koppelen
aan aanbod. Dit zal ook de
maakindustrie stimuleren om te
innoveren.”
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Jorem
Snijders
benadrukte
op
zijn
beurt
dar
er
meer
experimenteerruimte moet komen.
“In het verlengde daarvan moeten
de ministeries van Financiën en
Economische Zaken en Klimaat
betere
samenwerkingsvormen
faciliteren. Het aanpassen van het
juridisch kader en regelgeving duurt
jaren maar het is wel mogelijk om
meer te anticiperen op wat er vanuit
de praktijk werkelijk nodig is.” Ivo
Opstelten had vooral lof voor de
samenwerking tussen corporaties.
“Wat regionaal wel lukt blijkt landelijk
een stuk moeilijker.
SBNoM en
andere innovatieprogramma’s geven
een belangrijke impuls, maar we zijn
pas begonnen.” Zijn advies aan de
aanwezigen: “Begin bij het einddoel
en bekijk welke tussendoelen nodig

zijn en die haalbaar zijn.”
Daar sloot Pierre Hobbelen zich bij
aan. “Doe eerst wat je kan doen
en ontwikkel in de tussentijd door.
Maar hou het klein. Het ontstaan van
nieuwe
samenwerkingsverbanden
met haalbare opgaves en kleine
innovaties
in
combinatie
met
vernieuwd opdrachtgeverschap, geeft
vertrouwen.”
“Begin bij het einddoel en bekijk
welke tussendoelen nodig zijn en
die haalbaar zijn.”
Ivo Opstelten

19

Totaal beeld
Het overall beeld dat door het panel
werd geschetst is om de continuïteit
op de ontwikkeling, nodig voor de
energietransitie, te organiseren en te
faciliteren. Dit met de verschillende
stakeholders en programma’s die hier
al mee bezig zijn. Stap voor stap,
regionaal en met het einddoel steeds in
zicht. “Door kleinere stappen te zetten
kunnen we makkelijker anticiperen op
datgene wat we ontwikkelen en wat de
ontwikkeling is en werken aan nieuwe
samenwerkingsvormen en betere en
maakbare oplossingen”, aldus het
panel. In die zin is de reflectie van
het panel goed te koppelen aan de
bevindingen uit de SBNoM monitoring
en evaluatie.
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Conclusies en
aanbevelingen
Het SBNoM programma heeft
heel wat opgeleverd. De lessen
die tijdens het programma zijn
geleerd zijn waardevol. Niet
alleen
voor
de
deelnemers
van het programma maar voor
iedereen die nu of in de nabije
toekomst aan een transitietraject
gaat werken. Op basis van de
opdeling, propositie, structuur,
team en support zetten we
een
aantal
conclusies
en
aanbevelingen op een rij.

Propositie

Structuur

Duidelijke doelen en duidelijk
commitment aan de start en tijdens
het proces is cruciaal.

De aard van de vraagstelling en doel
vereist echter een procesaanpak
waarbij gezamenlijk en interactief
kan worden ontwikkeld op een
iteratieve wijze met alle belangrijke
aspecten in samenhang en niet
afzonderlijk; integratie van de
verschillende systemen van
de verschillende stakeholders
in verschillende situaties. Wat
afzonderlijk georganiseerd is, is
lastig gezamenlijk te ontwikkelen.

Het willen delen in openheid en –
gezamenlijk risico met name in het
doen (batches) – bleek lastig en
vereist meer gezamenlijk oefenen
dan beschikbaar in het project.
Het doel om versnelling te
organiseren in gezamenlijkheid
is niet gehaald; het organiserend
vermogen en het vermogen om
ondernemend hierin gezamenlijk op
te trekken en te doen vereist meer
competenties, tijd en oefening dan
beschikbaar in het project.

De structurele randvoorwaarden
voor System Integration waarbij
de verschillende systemen van de
verschillende stakeholders – in
samenhang – inzetbaar zijn voor
opschaling energietransitie – in
verschillende situaties, vereist een
gezamenlijk commitment, een
samenhangende procesaanpak en
bijbehorende competenties.

Het gebruik van de Padlet
bleek uiteindelijk effectief en
hierdoor is veel inzicht ontstaan
over beschikbare scenario’s en
instrumenten m.b.t.: Klantreis,
Pandreis en Intern Proces.
21
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Team

Support

De juiste competenties op de
juiste momenten vereist een
andere organisatie inzet van de
Stakeholders.

Door samenwerking tussen de
kartrekkers en Avans werd het
mogelijk om met behulp van
specifieke, faciliterende, organisatie
de stakeholders meer te bewegen
gezamenlijk kennis in te zetten en te
ontwikkelen.

Het denken en doen in relatie tot
eigen rol en Pandreis, Klantreis
en Intern Proces vereist oefening,
competentie en organisatie.
Het vermogen bij de andere
Stakeholders om in hun eigen
rol aan de System Integration bij
te dragen werd inzichtelijk via
de Padlet, doch vereist nog veel
ontwikkeling.

Een duidelijke structuur en opdracht
gekoppeld aan een faciliterende
methode bleek – wel met de
nodige push en in combinatie met
interviews, wel te werken.

23

24

3. Conclusies en aanbevelingen

Tot slot nog wat lessen

1.

Zorg ervoor dat als je
met zo’n programma aan
de slag gaat je binnen
je eigen organisatie
experimenteerruimte creëert.

2.

Steek vooral heel veel
energie in de basis. Deel
de urgentie en benoem
wat dat dan is binnen de
verschillende dna’s. Koppel
daarbij bestuurlijk als
operationeel mankracht en
biedt die ook ruimte zowel
capaciteit als financieel en
zet dat met elkaar in een
tijdspad. Eigenlijk is het
een fusie van belangen en
systemen.

3.

Accepteer dat het toch ook
vaak toevalligheden zijn
dat mensen met elkaar
aan de slag gaan. Tijdens
het drinken van een kop
koffie kan er zo maar een
samenwerking ontstaan.

5.

Zie elkaar als partners en
niet als concurrenten of
concullega’s. Alle betrokkenen
zijn professionals en hebben
binnen de samenwerking
hun eigen rol en
verantwoordelijkheid.

4.

Zorg voor duidelijkheid over
het eigenaarschap. Wie is
waarvoor verantwoordelijk
en kaart dat aan de voorkant
heel goed af.

6.

System integration is niet
alleen iets voor één partij
maar voor alle deelnemers.
Dáár ligt namelijk de
oplossing.

Ervaar in de samenwerking de lol. Die lol zit ook in het met elkaar
willen leren en ontdekken. Niet alleen op de inhoud maar ook op het
persoonlijke vlak. En blijf monitoren en goed bijsturen.
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Illustratie: Bureau voor Beeldzaken
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Dit project SBNoM is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

ONZE PARTNERS:

Bewust bouwen.
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