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Samen werken aan hypercomplexe 

maatschappelijke vraagstukken vergt behalve 

veel kennis en kunde ook een ander gedrag. 

Niet alleen van de overheid en opdrachtgevers 

maar ook van creatieve professionals. 

Juist daarom is IDOLS* zo belangrijk. 

Ik zie uit naar de volgende stap!

Bart Ahsmann, directeur TKI CLICKNL
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Toch was dat het moment dat IDOLS* 
met een subsidie van het Ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap van start 
ging. Een spannend onderzoek onder de 
hoede van de Federatie Creatieve Industrie 
naar de mogelijkheden om de arbeidsmarkt 
voor, en het verdienvermogen van de 
culturele en creatieve sector te vergroten. 
Nu, ruim een jaar later, ziet de wereld er 
anders uit, zijn 10 projecten afgerond, de 
uitkomsten gevalideerd en weten we een 

hoop meer. Een sleutelrol is weggelegd voor 
coaches maar een zakelijkere opstelling van 
de sector is nodig om de gecreëerde waarde 
beter te kunnen benutten. Voor u ligt het rijk 
geïllustreerde verslag van een zoektocht 
van meer dan 80 bedrijven en organisatie 
samengevat in columns en quotes van de 
belangrijke stakeholders. 

NB: Het rapport van onderzoekers van de TU 
Delft is op aanvraag verkrijgbaar.

Voorwoord
Hoe relevant het belang van een meer wendbare en beter weerbare 

culturele en creatieve sector zou kunnen zijn, had ruim anderhalf jaar geleden 
niemand kunnen bevroeden.
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‘Project IDOLS* heeft ons laten zien dat het anders 

kan en moet. Dat creatieven bij maatschappelijke 

vraagstukken betrekken geen keuze is, 

maar een must. Dilemma’s rondom mantelzorg, 

schuldpreventie bij jongeren of de energietransitie, 

IDOLS* heeft zowel de discussie als mogelijke 

oplossingen een andere wending gegeven. 

Vraagstukken zijn, soms voor het eerst, bekeken 

door een andere bril en creatieven hebben daarmee 

tegelijk ervaren dat er een wereld is buiten de 

creatieve en culturele sector waar maatschappelijke 

relevantie gevonden kan worden.’

Sjoerd Feitsma, directeur Platform ACCT

April - Juni 2019

• Inrichting IDOLS*-programma

13 juni 2019

• Lancering van het programma IDOLS* 
door de Federatie Creatieve Industrie.
• Lancering van de website
www.projectidols.nl.
• Opening aanmeldformulieren 
voor probleemeigenaren, 
opdrachtnemersconsortia en coaches.

tót 1 augustus 2019

• Sluiting aanmeldformulieren voor 
probleemeigenaren en coaches.
• Nieuw ingediende vraagstukken van 
probleemeigenaren worden online gezet.
• Probleemeigenaren met vraagstukken die 
voldoen aan de criteria, kiezen coaches van 
de lijst van aangemelde coaches.

tót 15 augustus 2019

• Sluiting aanmelding opdrachtnemers-
consortia.
• Probleemeigenaren krijgen inzage in de 
voorstellen van de opdrachtnemersconsortia, 
om een consortium te kiezen waar zij 
daadwerkelijk mee aan de slag willen gaan.

tót 30 augustus 2019

• Indienen projectvoorstellen.
• Probleemeigenaren, coaches en 
opdrachtnemers dienen gezamenlijke 
projectvoorstellen in. 

2 september 2019

• Formele start van de projecten, die middels 
de ranking aan de hand van de criteria 
worden geselecteerd.

13 september 2019

• Trainingsdag voor coaches op Nyenrode 
Business Universiteit

12 december 2019

• Eerste tussentijdse bijeenkomst 
deelnemende partijen.

5 maart 2020

• Tweede tussentijdse bijeenkomst 
deelnemende partijen.

25 juni 2020

• Derde tussentijdse bijeenkomst 
deelnemende partijen, online

10/11 november 2020

• Afsluiting IDOLS*

Tijdlijn
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1,1 M€ Projectsubsidie OCW
93K€ Bijdrage CLICKNL
200K€ Private Bijdrage

8 Coaches
10 Projecten
1 Jaar Doorlooptijd
10 CCS Consortia
80 Deelnemers
125 Contactpersonen

41 Culturele en creatieve bedrijven
31 Opdrachtgevers / probleemeigenaren
6 Gemeenten
2 Ministeries

4 Meetups
2 Startups
5 Missies

20 Columns
20 Tekeningen
50 Mensen die mantelzorg beleefden

1 Website
1 Onderzoek
2 coach the coach-dagen
1 Gerbrand
1 Marjolein

1 Nieuwe discipline
1 Toetsingscommissie
3 Maanden aanloop

2 Boekjes

IDOLS* Metrics
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Onderzoekssamenvatting
Project IDOLS* is ontwikkeld om de arbeidsmarkt voor de creatieve en culturele 
sector te helpen vergroten en kansen te benutten die aanwezig zijn in de context 

van complexe vraagstukken.. Maar leverde de IDOLS* manier van werken ook op wat 
IDOLS* had beoogd? En hoe moet IDOLS* 2 eruit zien? Vier onderzoekers van de TU 

Delft deden onderzoek naar de leeropbrengsten. 

Was IDOLS* een ‘speeltuin’ om te 
experimenteren of een ‘trainingskamp voor 
een winnend team? En deden de culturele 
en creatieve bedrijven en organisaties mee 
om nieuwe partners te leren kennen en 
samen te leren, om nog beter het creatieve 
proces te benutten, nóg beter te presteren, 
of om bestaande coalities te benutten? 
Niet iedereen stond er op dezelfde manier 
in IDOLS*. De onderzoekers interviewden 
zeventien coaches en penvoerders, en vijftig 
deelnemers vulden een enquête in. 

Wat heeft IDOLS* opgeleverd? In het kader 
van ‘het vergroten van de arbeidsmarkt 
voor de creatieve en culturele industrie’ 
leverde IDOLS* de deelnemers belangrijke 
inzichten op over de exploitatie van het 
creatieve proces, over samenwerken in 
grote multistakeholderprojecten en over 
de (gewenste) rol in zo’n complex project. 
Maar ook leverde deelname nieuwe 
relaties op, belangrijk voor toekomstige 
samenwerkingen, en het leverde vooral ook 
veel energie en motivatie op om met een 
vraagstuk verder te gaan: belangrijk voor 
continue sociale innovatie. 

Complexe vraagstukken zijn niet met één 
of enkele interventies op te lossen. Deze 
vraagstukken bestaan uit problemen die aan 
elkaar zijn gerelateerd, elkaar beïnvloeden en 
die continu aan verandering onderhevig zijn. 
Daarom moeten dat complexe vraagstukken 
benaderd worden door stap voor stap, en 
continue, te experimenteren. 
Tegelijkertijd moet het systeem waaruit ze 
voortkomen, steeds een stapje verder in de 
gewenste richting geduwd worden. Daarbij 
moet niet alleen gekeken worden naar de 
directe impact van één project, maar ook 
naar wat de invloed daarvan is op mogelijke 
vervolgstappen. Dit proces wordt ook wel 
continue sociale innovatie genoemd. 

Wat kunnen we van IDOLS* leren voor 
toekomstige programma’s? Als het 
hoofddoel van IDOLS* is om deelnemers 
leerervaringen mee te geven en nieuwe 
kennis en vaardigheden op te laten doen, 
dan zijn er een aantal factoren die daaraan 
lijken bij te dragen. Zo is het eenvoudig 
voor te stellen dat deelnemers die met 
bekende collega’s samenwerken op een 
manier die ze al vaker hebben gedaan en 
waar ze vertrouwd mee zijn, minder of 
andere dingen zullen leren dan deelnemers 

die nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangaan en nieuwe manieren van werken 
uitproberen. Ook de openheid ten opzichte 
van leren en de ervaring van de deelnemers 
met dit soort projecten is van invloed op de 
leeruitkomsten. 

Terug naar de metaforen ‘speeltuin’ en 
‘trainingskamp’: verschillende vormen van 
samenwerking vragen om een verschillende 
opzet en ondersteuning. Een coachrol is 
minder belangrijk in een project met ervaren 
deelnemers en samenwerkingsverbanden. 
En wanneer een project als speeltuin of 
experimenteerruimte wordt gezien, dan 
is er meer ondersteuning nodig voor 
probleemeigenaren en investeerders om 
verantwoording af te kunnen leggen over de 
(indirecte) waarde van dat soort projecten. 

Binnen beide vormen bleek gelijkwaardigheid 
cruciaal bij het aanpakken van complexe 
vraagstukken. Wanneer deelnemers 
zich in een traditionele rolverdeling 
van opdrachtnemer en opdrachtgever 
positioneerden, konden er problemen 
ontstaan: bijvoorbeeld minder mogelijkheden 
en minder motivatie bij probleemeigenaren 
om actief betrokken te zijn. 

Als IDOLS* als prototype wordt beschouwd, 
dient er te worden nagedacht over een 
vervolg. Indien er ruimte ontstaat voor een 
gelijksoortig programma, dan hebben de 
onderzoekers de volgende aanbevelingen: 
1 Het opnemen van een leerinfrastructuur 
voor de coaches; 
2 Het vertalen van de traditionele 
opdrachtgever-opdrachtnemer posities ten 
gunste van onderlinge gelijkwaardigheid in 
de projectopzet; 
3 De leervraag en -motivatie van de 
deelnemers bij aanvang nadrukkelijk(er) 
mee nemen en een eigen onderzoeksagenda 
toevoegen.



Deel I

Increasing 
Demand 

by 
Offering 

LearningS
IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie 

en wordt mogelijk gemaakt door 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Grote maatschappelijke uitdagingen, zoals 

de energietransitie en duurzaamheid, landbouw, 

water en voedsel, gezondheid en zorg, veiligheid 

en digitalisering, brengen complexe vraagstukken 

met zich mee. Het beantwoorden hiervan vraagt om 

creativiteit en wat ik zo bijzonder aardig vind 

aan het project IDOLS* is dat het innovatieve 

oplossingen uit de creatieve industrie ophaalt. 

Heel pragmatisch, doelgericht. 

Dat spreekt mij aan. 

Han Bekke, voorzitter a.i. Federatie Creatieve Industrie
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Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, 
ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald 
werk: aan de arbeidsmarktpositie van wer-
kenden in de culturele en creatieve sector 
valt nog veel te verbeteren. Het programma 
Increasing Demand by Offering LearningS is 
in het leven geroepen om de markt voor de 
culturele en creatieve sector te vergroten, 
door het ontwikkelen en professionaliseren 
van opdrachtgeverschap.

Maatschappelijke Uitdagingen

Binnen IDOLS* wordt tegelijkertijd gefocust 
op de grote maatschappelijke uitdagingen 
uit het missiegedreven innovatiebeleid. Om 
tot daadwerkelijke nieuwe, mensgerichte en 
betekenisvolle oplossingen te komen is een 
creatieve aanpak noodzakelijk. De creatieve 
en culturele sector is bij uitstek in staat om 
complexe vraagstukken en maatschappe-
lijke uitdagingen te vertalen in innovatieve 
oplossingen waarbij de gebruiker centraal 
staat, waardoor hoogwaardige en ook inter-
nationaal aansprekende innovaties kunnen 
worden gerealiseerd.

Probleemeigenaren, coaches en 
opdrachtnemers

IDOLS* is ontwikkeld als een programma om 
deze uitdagingen en haar probleemeigena-

ren op een effectieve manier te verbinden 
met de creatieve en culturele industrie, en 
heeft betrekking op zowel de vraag- als aan-
bodzijde van de culturele en creatieve sector. 
Binnen IDOLS* zal een tiental projecten gaan 
lopen. Elk project begint met een complex 
multi-stakeholdervraagstuk van probleemei-
genaren. Aan deze probleemeigenaren wordt 
een coach gekoppeld die de opdrachtgever 
zal coachen in zijn opdrachtgeverschap, en 
een consortium van opdrachtnemers die aan 
het vraagstuk zal werken.

Door opdrachtgevers te coachen en intensief 
te confronteren met inzichten over de toege-
voegde waarde van de inzet van creatieve en 
culturele professionals, bevordert IDOLS*  
de professionele uitbestedingsrelatie.  
Tegelijkertijd worden aan de aanbodzijde – 
de creatieve en culturele bedrijven –  
designmanagementvaardigheden ontwik-
keld ten behoeve van complexe opdrachten. 
Learnings van beide zijden worden gedu-
rende IDOLS* opgehaald door coaches en 
opdrachtnemers en openbaar gedeeld. Zo 
versterkt IDOLS* de culturele en creatieve 
sector met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen 
en nieuwe voorbeelden.

Een tiental multi-stakeholderprojecten op belangrijke missiethema’s, met een 
consortium van aannemers en een coach voor de opdrachtgevers. Door opdracht-
geverschap te stimuleren en te professionaliseren en daar lessen uit te trekken, 

vergroot het programma IDOLS* de taartpunt voor de creatieve en culturele sector. 

IDOLS*

Probleemeigenaar

Een project binnen IDOLS* behoort een 
multi-stakeholdervraagstuk met minimaal 
drie partijen als probleemeigenaar te zijn.

Een probleemeigenaar is een institutionele 
publieke partij of een private partij met een 
maatschappelijk multi-stakeholdervraagstuk 
dat binnen de missies van het 
Missiegedreven Innovatiebeleid past. 

Probleemeigenaren dragen per project  
€ 20.000 excl btw bij.
 
Coach

Coaches coachen de probleemeigenaren in 
hun opdrachtgeverschap. Ze hebben een 
strategische, tactische en praktische rol. 
Coaches zijn onafhankelijk, niet gebaat bij 
het resultaat voor de probleemeigenaren.  
Ze helpen probleemeigenaren met 
betrekking tot bijvoorbeeld de scope 
van het project, het aanscherpen van de 
gezamenlijke vraagstelling en het monitoren 
van het gehele project. 

Coaches kennen de reikwijdte van de 
creatieve & culturele industrie uit eerdere 
ervaring, en hebben een rol bij het delen van 
de verantwoordelijkheid in de alliantie van 
probleemeigenaren.

Coaches worden betaald uit het IDOLS*-
programma. 
 
Opdrachtnemer

Opdrachtnemers werken in een consortium 
van minimaal drie partijen, waarvan minimaal 
een uit de creatieve industrie en een uit 
de culturele sector. Samen werken zij aan 
het probleem dat centraal is gesteld door 
de probleemeigenaren. Daarvoor hebben 
zij in totaal, per project, een budget van € 
100.000, inclusief btw. 

In een IDOLS*-project werken verschillende partijen samen. 
Zij zijn probleemeigenaar, coach of opdrachtnemer.

Rollen binnen IDOLS*



Coach? 

Verbindingsterriër. 

Vruchtbaregrondkweker. 

Hartslagdoorvoeler. 

Onvoorstelbarehamvraagsteller. 

Onderstebovenwaterhaler. 

Vanhetvooringenomenpadduwer.

Gerbrand Bas, na sessie met de coaches

Bij inschrijving voor IDOLS* moeten projecten aangeven binnen 
welk missiethema van het Missiegedreven Innovatiebeleid 

zij passen. Dit beleid is deel van het topsectorenbeleid van het ministerie 
van Economische Zaken & Klimaat. Binnen IDOLS* was ruimte voor 

twee projecten die buiten deze thema’s vallen; zogenaamde 
wildcardprojecten. 

Missiethema’s

17
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Het hoge tempo waarmee technologie en 
digitalisering zich ontwikkelen biedt nieuwe 
uitdagingen en dreigingen, zoals bijvoor-
beeld cyberaanvallen, maar ook buitenlandse 
inmenging en zelfs beïnvloeding door middel 
van desinformatie – alternative facts. 

Door slim gebruik te maken van anonieme 
tools, wanen criminelen zich onzichtbaar en 
onvindtbaar. Daarom zoeken we naar innova-
ties waarmee we (potentiële) tegenstanders 
steeds een stap vóór blijven: “always ahead 
of the threat”.

We moeten inventiever omgaan met de 
grondstoffen die we hebben, en de transitie 
naar een circulaire economie toe maken. 
Tegelijkertijd moeten we de nationale broei-
kasgasuitstoot verlagen, door bijvoorbeeld 

elektriciteitssysteem te verduurzamen, een 
gebouwde omgeving aardgasloos te maken, 
industrie en landbouw klimaatneutraal te 
maken, en mobiliteit emissieloos.

Dit missiethema richt zich op het bevorderen 
van de gezondheid van iedereen. Daarvoor is 
het vergroten van de kwaliteit van leven van 
mensen met een chronische ziekte of levens-

lange beperking en het verbeteren van de 
betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg, van levensbelang.

Vergaande urbanisatie leidt ertoe dat de 
druk op natuurlijke hulpbronnen zoals water, 
steeds meer toeneemt. Tegelijkertijd weet 
een groeiend deel van de bevolking niet meer 
hoe voedsel geproduceerd wordt en neemt 
de waardering voor voedsel af. De huidige 
consumptiegewoonten veroorzaken boven-
dien gezondheidsproblemen zoals overge-
wicht en vormen daarmee een belangrijke 

oorzaak van ziekten als hart- en vaatziekten 
of diabetes. Ook liggen er opgaven voor de 
landbouw om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen en kringlopen beter te slui-
ten, en liggen er forse uitdagingen voor het 
klimaatbestendig inrichten van Nederland 
om de gevolgen van de zeespiegelstijging en 
extreem weer op te kunnen vangen.

Missiethema 

Veiligheid

Missiethema 

Energietransitie & Duurzaamheid

Missiethema 

Gezondheid & Zorg

Missiethema 

Landbouw, Water & Voedsel

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken 
en te leven. Maar om dat voor elkaar te krijgen, staan we de komende decennia voor 
complexe uitdagingen. Zo wordt Nederland geconfronteerd met militaire dreigingen, 

staan de veiligheid van belangrijke handels- en transportroutes onder druk, 
en is er sprake van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Onze samenleving draait om wat de aarde en de economie ons te bieden 
hebben. Om de aarde leefbaar te houden en de klimaatverandering een halt toe 

te roepen, zijn er drastische systemische veranderingen nodig in de manier 
waarop we als individuen en als samenleving omgaan met de aarde en 

de grondstoffen die zij levert.

Nederland gezond en wel. Dat is geen vanzelfsprekendheid. 
De groei van het aantal patiënten met chronische aandoeningen, een toename 

van de gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving, 
de vergrijzing van de bevolking, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende 

zorgkosten zijn belangrijke pijnpunten voor de zorg.

Nederland is een van de toonaangevende landen op het terrein van landbouw, 
water en voedsel, waterveiligheid en de maritieme sector. Maar hoe mooi onze 

resultaten ook zijn, er komen grote uitdagingen op ons af.



Deel II

Go!
Projecten

In de creatieve economie maken kunstenaars 

en creatieven het verschil niet alleen in de boardroom 

maar ook in het publieke domein. Dat is wat IDOLS 

laat zien. De actrice in de ‘mantelzorgsimulator’ helpt 

via een confronterende ervaring dit lastige onderwerp 

op een indringende manier anders te agenderen. 

En toont daarmee aan dat voor het oplossen van 

de problemen van morgen we alle zeilen bij moeten 

zetten, ook die van de culturele en creatieve sector. 

Jan Zoet, directeur Zuiderstrandtheater, Nieuwe Kerk & Amare
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De Gezonde 
Tiener in 2033

Missiethema: Gezondheid & Zorg

Probleemeigenaren
Gemeente Amsterdam

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Jongeren Informatie Punt (JIP) Nieuw-West

 
Opdrachtnemers

The Beach
Moving Arts Project

Shokkin’ Group Nederland
 

Coach
Geke van Dijk (STBY)
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Om jongeren rond de Osdorperban perspectief te bieden op een gezonde 
toekomst, maken we met jongeren van 12 tot 18 jaar een ‘studio’, als een ontwikkelings-

platform en creatieve werkplaats. We geven er met hen vorm aan wat nodig 
is om hun eigen en toekomstige generaties te laten opgroeien met een 

gezonde leefstijl. We gaan van start met de ontwerpvragen:

Hoe kunnen deze jongeren, die veelal op-
groeien in armoede, met diverse culturele 
achtergronden en verlokkingen voor (voor 
hun) sociaal wenselijk gedrag, een nieuwe 
route kiezen? En hoe ziet deze er dan uit?

Achtergrond

Jongeren in wijken rond de Osdorperban 
(Amsterdam Nieuw-West) groeien op met ‘de 
ban’, een winkelstrip in het Algemeen Uitbrei-
dingsplan (AUP) ontworpen als wijkvoorzie-
ning voor de dagelijkse boodschappen. De 
Osdorperban ligt midden in de woonbuurt 
als verbindende as tussen de omliggende 
wijken (Wildeman, Blomwijk, Borrendamme 
en Reimerswaal). De woonbuurt ligt inge-
klemd tussen het winkelcentrum Osdorpplein 
(dat in hoog tempo wordt ontwikkeld als 
nieuw stadshart) en de polders van de Tuinen 
van West met een recreatiegebied, een 
hoogwaardig sportcomplex en innovatieve 
stadslandbouw.

De in de jaren 50 en 60 ontwikkelde wijken 
boden aan bewoners in de snel groeiende 
stad ‘licht, lucht en ruimte’, het stedenbouw-
kundig thema dat volop inzette op ‘gezond 
leven’. Door migratiestromen veranderde de 
buurt: armoede, laaggeletterdheid, werk-
loosheid en een sterke scheiding tussen 
groepen bewoners domineren tot op heden. 
De Osdorperban symboliseert het huidige 
tijdperk, met zijn grote hoeveelheid fastfood 
aanbieders en lichte tot ernstige vormen van 
(drugs-)criminaliteit die als een magneet 
werken op (veel) jongeren.

Toch zijn er ook veel mooie kansen voor 
jongeren. In de wijk is veel (groene) publieke 
ruimte, er zijn (kleinschalige) initiatieven 
op het gebied van sport en gezond eten 
(basisscholen in de wijk, Stadsboerderij 
Osdorp, Caland Lyceum, etc.) en initiatieven 
die de kansen van jongeren willen vergroten 
(De Kandidatenmarkt, Weekend Academie, 
Studio West).

Hoe kunnen deze jongeren, 

                     die veelal opgroeien 

       in armoede, met diverse 

               culturele achtergronden 

en verlokkingen voor (voor hun)    

       sociaal wenselijk gedrag, 

                          een nieuwe route 

                    kiezen?
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Groei en 
ontwikkeling van 

kwetsbare flexwerkers 
en zzp’ers

Missiethema: Wildcard

Probleemeigenaren
Gemeente Amsterdam

CNV
Divosa

PZO
 

Opdrachtnemers
Heesterveld Business Hub

Wunder
Muzus

 Coach
Petra Doelen (Doelen Innovatie)
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Het aantal mensen dat geen standaard werkgever-werknemerrelatie heeft groeit. 
Een steeds groter deel van de schoolverlaters en werknemers kiest zelf voor de vrijheid 

van het bestaan als flexwerker of zzp’er. Een groot deel vaart hier wel bij. Maar een 
steeds grotere groep flexwerkers en zzp’ers hebben een kwetsbare positie.

Initiatieven gericht op ‘Leven Lang Ontwik-
kelen’ gaan tot op heden vooral over tra-
ditionele werkgever-werknemerrelatie die 
vanwege veranderingen in de economische 
structuur werkloos zijn of dreigen te worden. 
Hoe kan aan Leven Lang Ontwikkelen invul-
ling geven in de flexibele schil zodat de po-
sitie van de flexwerker en zzp’er verstevigd 
wordt? Hoe kan aan Leven Lang Ontwikkelen 
invulling geven in de flexibele schil zodat de 
flexwerker en zzp’er arbeidsfit wordt?

In 2030 heeft nog maar de helft van de wer-
kenden in Nederland een vaste baan. Op dit 
moment zijn er al ruim 2 miljoen mensen die 
geen standaard werkgever-werknemerrelatie 
hebben, maar flexibel werken in allerlei ver-
banden (nul-urencontract, tijdelijk contract, 
of als zzp’er, dat zijn er ruim 1 miljoen).

‘Op dit moment zijn er 

              al ruim 2 miljoen mensen 

    die geen standaard werkgever

-werknemer relatie hebben, 

             maar flexibel werk  

                      in allerlei varianten.’
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Iedereen doet mee!
Missiethema: Gezondheid & Zorg

Probleemeigenaren
Aveleijn

LFB
Stichting Prokkel

Gemeente Enschede
 

Opdrachtnemers
Concordia

Gehring & Ketelaars
LoadStar

 
Coach

Sandra Boer (Art Partner)

Sociale participatie van mensen met 

een verstandelijke beperking
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Achtergrond

Sociale participatie (persoonlijke relaties, 
sociale inclusie, rechten) is van grote 
invloed op de kwaliteit van iemands 
bestaan. Dat geldt ook voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Uit de 
participatiemonitor blijkt dat inclusie van 
mensen met een verstandelijke beperking 
achterblijft bij die van de algemene bevolking.

In 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor 
de rechten van mensen met een beperking 
geratificeerd. Dit verdrag dient door 
gemeenten geïmplementeerd te worden 
middels een lokale inclusie-agenda. Uit de 
voortgangsrapportage van het College voor 
de Rechten van de Mens blijkt dat er stappen 
zijn gezet om een inclusieve maatschappij 
te bevorderen, maar dat de aanpassingen 
te langzaam gaan. De uitvoering van het 
VN-verdrag is bovendien in praktijk met 
name gericht op mensen met een fysieke 
beperking en minder op mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Belangenverenigingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking merken dat 
er tamelijk simplistisch gedacht wordt over 
wat volwaardig meedoen in de samenleving 
voor deze doelgroep betekent. Zij pleiten 
ervoor dat vanuit het individu gekeken 
wordt wat hij of zij nodig heeft om zich deel 
te kunnen voelen van een voor hem of haar 
zingevende samenleving. Dat is niet alleen 
een verantwoordelijkheid voor de landelijke 
overheid, maar ook voor gemeenten, 
zorgaanbieders en andere organisaties die 
iets voor mensen met een verstandelijke 
beperking willen of moeten betekenen. (Zie 
ook het manifest dat is aangeboden aan de 
Vaste Kamercommissie van VWS).

Dit vraagstuk komt met een hoge dosis onze-
kerheid en een lage dosis voorspelbaarheid. 
Creatieven zijn bij uitstek gewend en toege-
rust om buiten de kaders te denken, de luiken 
open te zetten, stof weg te blazen en op 
zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken. Als 
probleemeigenaren hebben we deze vraag 
bij IDOLS* neergelegd, vanuit de overtuiging 
dat kunst, cultuur en creatie: 
• een andere paradigmatische blik kunnen 
geven
• narratieven (anders dan de beleidstaal) 
kunnen inbrengen
• verhalen kunnen ophalen die op een andere 
manier iets mobiliseren
• de kwetsbaarheid van deze groep zichtbaar 
kunnen maken
• invulling kunnen geven aan het verschil 
tussen volwaardig burgerschap en een leven 
vol betekenis

Doelstelling van Iedereen doet mee! is het 
bevorderen van sociale participatie van 
mensen met een verstandelijke beperking in 
de regio Twente, en meer specifiek met een 
startpunt in de Gemeente Enschede.
Als probleemeigenaren geven we 
Consortium All-in nadrukkelijk de opdracht 
om vrij te werk te gaan. We willen niet al 
vooraf een duidelijk kader bepalen voor 
hun manier van werken. De kracht van 
deze samenwerking is juist dat wij ons 

laten verrassen door hun aanpak, de weg 
die zij zich door dit onderwerp en onze 
werkomgeving banen. We vragen ook niet 
om oplossingen. Het agenderen en in kaart 
brengen van het onderwerp staat voorop. 

Hoe kunnen kunstenaars en creatieve 
professionals onze zorgprofessionals 
helpen om ze op een vrijere manier te laten 
onderzoeken wat de participatiebehoeften 
van cliënten zijn om zo de kwaliteit van leven 
te vergroten?

Hoe kunnen we vanuit een volstrekt 
andere invalshoek kijken naar deze twee 
vertrekpunten om te doorgronden wat 
er gebeurt in het grotere verhaal? Is het 
mogelijk om een stem te geven aan de 
ambtenaren én aan de mensen met een 
verstandelijke beperking, door te dringen 
om tot de kern te komen en vanuit die 
positie beweging te creëren onder relevante 
actoren?

Sociale participatie is op dit moment vooral een beleidsterm met nog weinig inhoud. 
Het is een van die uitdagingen waar we als maatschappij voor staan die ‘te groot’ lijken 

vanwege de complexiteit. Een vraagstuk waar de traditionele deductieve, lineaire, 
oplossingsgerichte aanpak faalt of resulteert in slechts het aanpakken van een deel van 

het probleem. Een vraagstuk zonder eenduidig antwoord.

Sociale participatie is 

       op dit moment vooral 

  een beleidsterm met 

                nog weinig inhoud
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Kilometervreters
Missiethema: Landbouw, Water & Voedsel

Probleemeigenaren
Rabobank Amsterdam

FOODLOGICA
Amped

Schiphol
LTO

 
Opdrachtnemers

Fronteer
Giantleaps

Mister Kitchen
 

Coach
Dominique van Ratingen 

(Amsterdam Creative Industries Network)
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Kortom, de keten kost meer dan het eten. 
Dat besef daalt in, maar oplossingen of 
gedragsveranderingen blijven achter. Hoog 
tijd om zo’n concrete keten door te lichten 
en hapklaar te verkorten. Zodat men ziet dat 
het met de juiste data, slimme logistiek en 
creativiteit ook kán!

Achtergrond

Nederland is klein maar verbouwt enorm 
veel voedsel. Daarnaast of misschien wel 
daarom beschikken ‘we’ over een centrale 
locatie, efficiënte infrastructuur en de beste 
landbouwuniversiteit ter wereld. Oh ja, ‘ons’ 
Schiphol is een van de grootste luchthavens 
van Europa. Als er dus ergens een foodhub 
te bedenken is waar we een voedselketen 
kunnen doorlichten én verkorten, is het in 
ons groene kikkerland. En wanneer we met 
een succesvol voorbeeld laten zien hoe we 
lokaal geteeld eten sneller, verser en op 
een duurzamere manier bij de gebruiker en 
bewoner van de metropool Schiphol-Amster-
dam krijgen, tonen we niet alleen aan alle 
schakels in de keten dat het beter kán, maar 
verleiden we tegelijk de consument dat het 
beter moet.

De wereldwijde voedselindustrie is 
verantwoordelijk voor 20 tot 35 procent van 
de broeikasgassen die door mensen worden 
veroorzaakt. Wereldwijd groeit het besef 
dat dit omlaag moet. Tegelijkertijd groeit 
de wereldbevolking in 2050 naar ruim 10 
miljard mensen, die allemaal zullen moeten 
eten. Onze huidige ‘efficiënte’ systemen zijn 
op de lange termijn onhoudbaar.

Tweederde van de producten die in 
Nederland geproduceerd worden, zijn 
bestemd voor de buitenlandse markt. 
Tegelijkertijd wordt het merendeel van 
de groente en fruit die in Nederland 
geconsumeerd wodt geïmporteerd. 
Transport van verse producten over lange 
afstanden kan de impact vervijfvoudigen. Is 
dit wel nodig? Wat als we de consument in de 
stad meer in aanraking kunnen brengen met 
producten uit het ommeland en eten volgens 
de seizoenen heel gewoon wordt?

Boer zoekt jou

We kennen allemaal de riedel dat ‘boeren 
onder prijsdruk staan’ en die klopt ook 
vaak. Maar onze agrarische sector staat te 
springen om (haalbare) innovaties en kansen 
voor mooie producten. Maar dan moet er wel 
iemand met een creatief plan aankloppen 
dat pasklaar en uitvoerbaar is. Dus laat de 
creatieve sector zaaien wat de boer oogsten 
kan. Als bijvoorbeeld een Noord-Hollandse 
glastuinbouwer met een structureel over-

schot aan te rijpe tomaten zit, moeten wij 
een Amsterdamse ketchupmaker vinden die 
vluchten vanaf Schiphol voorziet van Dutch 
Ketchup. Of breng de boer aan boord met 
geurende oatmeal cookies van zijn haver uit 
de Polder(baan). Pas als de consument boer, 
oogst en seizoen hapt en snapt, realiseert die 
zich pas wat er écht voorhanden is. En dat 
daar nog meer van te genieten valt.

Ons eten kost onze planeet energie. Altijd. Want alles wat wij in ons mond stoppen 
heeft ergens wortel geschoten en is met behulp van water, zon en grond tot wasdom 

gekomen. Daarna komt het direct of – via een dier – indirect op ons bord. Aan dat 
natuurlijke systeem is weinig te veranderen en dat hoeft ook niet. Echter, de weg van 

grond tot mond is lang en kost vaak veel meer dan de groei zelf.

     Tweederde van 

                de producten die in

Nederland geproduceerd  

          worden,  zijn bestemd 

   voor de buitenlandse 

                 markt. 
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Bouwen aan 
biodiversiteit

Missiethema: Landbouw, Water & Voedsel

 Probleemeigenaren
VolkerWessels, KWS Infra en Primum

Naturalis
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Voor de mens betekent biodiversiteit 
voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) 
en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) 
en medicijnen. Best veel dus. En naast deze 
functies heeft de aanwezigheid van natuur 
om mensen heen een heilzame werking. Het 
ontspant, vermindert chronische ziektes, 
voorkomt obesitas bij kinderen etcetera. De 
voordelen zijn teveel om op te noemen.

Toch staan ons landschap en de biodiversiteit 
onder druk door het groeiend aantal inwo-
ners, economische ontwikkeling, bodemda-
ling en klimaatverandering. Er is behoefte 
aan meer ruimte voor woningen en bedrijvig-
heid. We zoeken daarbij naar een gezonde 
leefomgeving, waarbij economische dyna-
miek en ecologische groei in balans zijn.
 
Om de aarde leefbaar te houden en de 
klimaatverandering een halt toe te roepen, 
zijn er drastische systemische veranderingen 
nodig in de manier waarop we als individuen 
en als samenleving omgaan met de aarde en 
de grondstoffen die zij levert.

Biodiversiteit is een graad van verschei-
denheid aan de levensvormen binnen een 
gegeven ecosysteem of de gehele aarde. 
Biodiversiteit gaat over het leven en is dus 
essentieel voor onze toekomst als mensen. 
Alles in de natuur hangt met elkaar samen en 
balans is van levensbelang voor het voortbe-
staan ervan. De biodiversiteit is een indicator 
voor de gezondheid van een ecosysteem 
en de gehele aarde. Klimaatverandering 
veroorzaakt een veranderende leefomgeving 
voor alle soorten levensvormen (plant, dier 
en mens) en heeft impact op hun samenhang.

Bouwen aan biodiversiteit is een complex 
vraagstuk. Het projectteam wil een systemi-
sche bijdrage leveren aan grote, mondiale 
vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, 
voedselvoorziening, grondstoffen, water en 
welzijn. Met passie voor de natuur gaan we 
samen inspirerende impact maken.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Alles in de natuur hangt met elkaar samen en 
de balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. Het zorgt bijvoorbeeld voor 
de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten 

(waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en en plaagbeheersing.

Bouwen aan biodiversiteit is 

                een complex vraagstuk. 

   Het projectteam wil een 

              systemische bijdrage 

                           leveren aan grote,  

       mondiale vraagstukken 

rondom klimaat, leefomgeving, 

             voedselvoorziening, 

      grondstoffen, water 

                         en welzijn. 
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Nederland 
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mantelzorg
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Eefje Ernst (Zet)
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Bewustwording en ons voorbereiden op later 
is belangrijk, zodat anderen weten wat voor 
jou belangrijk is, hoe ze jou straks kunnen 
helpen en je je zelf goed voorbereidt op een 
toekomstige (mantelzorg) situatie. Denk 
aan een sociaal netwerk om je te helpen met 
klusjes of een woning op de begane grond. 
Als je pas gaat denken en handelen als zorg 
en ondersteuning urgent is, heb je minder 
opties en zijn de kosten vaak hoger. Ook voor 
instellingen als gemeenten, zorgaanbieders 
en woningcorporaties.

Maar hoe kunnen we Nederland hierop voor-
bereiden? Hoe worden we ons bewust van 
een toekomst met mantelzorg? Hoe gaan we 
erover praten? En hoe ondernemen we acties 
om ons voor te bereiden?

Het beleid van de overheid, dat er op gericht is dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis moeten blijven wonen, vraagt dat we méér voor onszelf en voor 
elkaar zorgen. Deze uitdaging is eigenlijk van ons allemaal. Toch schuiven we het 

gesprek over later vaak vooruit en overkomt mantelzorg ons. Want iedereen wil oud 
worden, maar niemand wil oud zijn. Dat gesprek over later komt wel een keer, 

met kerst of als het regent. Maar eigenlijk komt het er nooit van.

         Iedereen wil  
                       oud worden,    
      maar niemand wil        
                oud zijn
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Voorkomen van 

schulden bij jongeren
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Probleemeigenaren
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Nelia Booden (Connect to Focus)
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Uit gesprekken met jongeren is gebleken 
hoe makkelijk het voor hen is om in een 
korte tijd een relatief grote schuld op te 
bouwen. Jeugdhulporganisaties, zoals 
Enver begeleiden veel jongeren die na hun 
18de in korte tijd problematische schulden 
opbouwen. Financiële problemen ontstaan 
met name door houding en financiële 
vaardigheden. Als jongeren 18 worden 
krijgen ze plotseling veel financiële vrijheid, 
er komt meer inkomen binnen, maar er zijn 
ook meer financiële lasten. Dat allemaal op 
een moment dat jongeren hun financiële 
vaardigheden nog niet hebben ontwikkeld. 
Jongeren zijn vaker impulsief en verleidings- 
en statusgevoelig, waarbij de invloed van 
reclame en het willen meedoen aan trends 
een grote rol spelen.

Door financiële onwetendheid geen behoefte 
hebben om vooruit te plannen of te sparen 
en door een gebrekkig financieel beheer, 
lopen jongeren een grote kans op financiële 
problemen. Maar hulp bij deze problemen, 
zoals een traject bij de kredietbank of Enver, 
is pas mogelijk op het moment dat een 
schuld ‘hoog genoeg’ is. Tot die tijd loopt de 
hoogte van een schuld snel op door boetes 
en extra kosten die opgelegd mogen worden. 
Zo raken jongeren door een relatief kleine 
betaalachterstand steeds verder in de shit 
en komen ze uiteindelijk in een slepend 
incassotraject terecht, dat hun ontwikkeling 
en gezondheid in de weg staat.

Schulden liggen aan de basis van veel sociale en gezondheidsproblematiek 
bij mensen. Langdurige schulden kunnen zelfs zorgen voor een vermindering van 

het IQ met 13 punt en daarmee het probleemoplossend vermogen aantasten.

         Jongeren raken door 

                        een relatief kleine 

betaalachterstand steeds 

           verder in de shit en komen    

   uiteindelijk in een slepend 

                   incassotraject terecht
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Om, naast al het goede werk dat hier door 
collega’s en andere betrokkenen reeds op 
verricht wordt, een nieuw perspectief aan te 
boren, is het Openbaar Ministerie in 2018 een 
samenwerking aangegaan met What Design 
Can Do. 

Aan de hand van een gedegen ‘design 
research traject’ is een uitdaging opgezet 
onder de naam No Minor Thing, The What 
Design Can Do Challenge to Combat Sexual 
Exploitation of Children. Dit traject heeft 
een flink aantal goede ideeën en ontwerpen 
opgeleverd. Bij zowel ontwerpers als het 
Openbaar Ministerie, het Ministerie van J&V 
en onder andere de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel bestaat er draagvlak om de 
plannen te realiseren.

Seksuele uitbuiting van kinderen in 
Nederland is een ingewikkeld en groot 
probleem. De creatieve intelligentie van 
makers en designers voor een dergelijk 
vraagstuk inzetten is een goed idee. Zij 
kunnen als geen ander ‘in de schoenen’ 
gaan staan van betrokkenen (slachtoffers 
en daders) en door hun verbeeldings- en 
ontwerpkracht kunnen zij innovatieve 
impactvolle ideeën bedenken en uitwerken. 
Er liggen dan ook meerdere kansrijke, 
vernieuwende ideeën en concepten 
(Schaamstreken, Mannenpraat en The 
Shocking Truth), om seksuele uitbuiting van 
kinderen te voorkomen en te dwarsbomen. 

Deze zijn positief ontvangen en worden door 
stakeholders gedragen. 

Probleemstelling

Toch is het ingewikkeld om, dwars 
door alle organisatiestructuren en 
themaverantwoordelijkheden heen, 
andersoortige oplossingen en ideeën 
gerealiseerd te krijgen. Het is een vraagstuk 
als seksuele uitbuiting nu juist eigen dat 
het lastig is om verantwoordelijkheden te 
beleggen, zeker bij het voorkomen ervan. 
Maar ook het in de praktijk brengen van 
vernieuwende creatieve aanpakken is een 
vraagstuk op zich. Er liggen namelijk geen 
protocollen of structuren voor dergelijke 
aanpakken, het vraagt om ongewone 
samenwerkingen er is nog geen ‘bewijs’ dat 
het gaat werken. Daadwerkelijke realisatie 
én met name financiering van de voorstellen, 
blijkt dan een zeer ingewikkeld proces.

Het inzetten van creatieve intelligentie 
vraagt om brede betrokkenheid, vernieuwend 
vermogen en eigenaarschap van instellingen 
en van individuele ambtenaren, ondernemers 
en professionals en ook een andere aanpak 
van de creatieve industrie zelf. Wat kunnen 
we bedenken om dergelijke samenwerkingen 
in de toekomst soepel te laten verlopen 
zodat deze tot een veelheid aan succesvolle 
uitgevoerde ideeën kunnen leiden?

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een schrijnend probleem 
in Nederland. Het komt erg veel voor, maar blijft in het algemeen onder 

de radar en buiten het zicht van iedereen. 
Seksuele uitbuiting 

        van kinderen in Nederland is 

  een ingewikkeld en groot 

      probleem. Het inzetten van 

              de creatieve intelligentie 

van makers en designers 

     voor een dergelijk vraagstuk 

                   is een goed idee.
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‘Resilience’ vertalen als veerkracht is misschien iets te simpel. Het staat ook 
voor weerbaarheid en toekomstgerichtheid: op zowel individueel niveau als 

gemeenschappelijk niveau. En in een wijk met veel sociale problematieken is ‘resilience’ 
ook vooral het zelf èn met elkaar kunnen herstellen en weer vooruit durven kijken.

Herstellen van wat? Van ziekte, van werk-
loosheid, van schooluitval, van een criminele 
carrière, van schulden. Vaak leidt dit tot 
schaarste en armoede: een lastige situatie 
om je vanuit terug te knokken. ‘Resilence’ is 
je geaccepteerd voelen en weten te werken 
met je kwaliteiten, niet het vechten tegen 
je beperkingen. Met smartphones ontgaat 
niemand het nieuws: de aardbevingen in 
Groningen, het dichtdraaien van de 
gaskraan, smeltend ijs en een bos dat in 
brand staat.
 
Bospolder en Tussendijken, kortweg BoTu, 
zijn twee wijken in Rotterdam die laag staan 
op de sociale index. Het zijn delen van Rot-
terdam die veel aandacht vragen. Maar ook 
aandacht verdienen, want mensen wonen 
graag in BoTu. Ze willen niet weg. Een van 
de dingen die ze met elkaar hebben is een 
netwerk en veel initiatief.

Op deze basis van actualiteit, sociale pro-
blematiek en kansen willen we de inzet van 
cultuur verkennen. De energietransitie is 
hierbij de actuele aanjager. De energietran-
sitie biedt kansen op werk, op scholing, geeft 
individuele mogelijkheden om daadkrachtig 
te zijn, om iets te doen. Het biedt zicht op 
iets dat nu nog een utopie is. Om in je eigen 
huis afval te scheiden, zwerfvuil niet op 
straat te gooien of juist proactief afval op 
te rapen. Het geeft mogelijkheden om met 
elkaar of met je woningcorporatie iets te 
doen. En misschien wel het belangrijkste en 
meest voelbare in deze buurt: elk dubbeltje 
gewonnen op de energierekening is in deze 
huishoudens pure winst!

Achtergrond

Energie is de achilleshiel van onze moderne 
samenleving: voor bijna bij alles wat we doen, 
maken en willen is energie nodig, maar het 
opwekken van deze energie moet verduur-
zaamd worden. Voor BoTu is de energietran-
sitie zowel een grote uitdaging als een kans. 
Ervaring leert dat er vele technische oplos-
singen (warmtepompen, zonnepanelen, elek-
trische auto’s) zijn maar dat deze niet altijd 
omarmd worden door de gebruikers, zeker 
als het gaat om minder kapitaalkrachtige 
of kansarme groepen. In een grote stad als 
Rotterdam waar alle huishoudens voor 2050 
aardgasvrij moeten zijn, de energietransitie 
daarom een ingewikkelde uitdaging.

Een manier om grote stappen te maken is om 
samen op te gaan met woningbouwcorpo-
raties. Woningblokken, straten of zelfs hele 
buurten kunnen dan planmatig aangepakt 
worden. Het duurzaamheidsvraagstuk wordt 
daarmee echter, wellicht onbewust, bij de 
sociaal kansarme groepen in de samenleving 
neergelegd, met gevolg dat armoedevraag-
stukken en sociale problemen bij het vinden 
van en komen tot duurzame oplossingen 
elkaar steeds vaker tegenkomen. 

De transitie draagt zelfs het risico met zich 
mee dat duurzaamheidsoplossingen de kloof 
tussen arm en rijk vergroten en mensen ver-
der uit elkaar drijft. Feitelijk betekent het dat 
het duurzaamheidsprobleem steeds meer 
een armoedevraagstuk is geworden, waarbij 
de twee elkaar kunnen belemmeren.

Feitelijk betekent het dat 

       het duurzaamheidsprobleem   

   steeds meer een armoede-

                vraagstuk is geworden, 

       waarbij de twee elkaar 

                  kunnen belemmeren.
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StraatNL: 
Jóuw straat

ontwerp je samen 
met De Overheid

Missiethema: Energietransitie & Duurzaamheid

Probleemeigenaren
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Provincie Noord-Brabant | Gemeente Tilburg | Gemeente Venlo 
 

Opdrachtnemers
Zet - Social Design & Penvoerder

Buro Bergh - Adviseur klimaatadaptatie & Stedelijk ontwerp
Tijs Rooijakkers - Beeldend kunstenaar 

Marieke Vromans - Beeldend kunstenaar
Zebra fotostudio’s - Fotografie Venlo | StudioMT - Fotografie Tilburg

Velcromedia - Film | Museum van Bommel van Dam

 Coach
Sanne Kistemaker - Muzus Service Design

Hoe de omgevingsagenda Zuid samenkomt in 

ruimtelijke oplossingen voor die éne straat.
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Stel je voor: de overheid woont bij je in de straat! De wethouder Ruimtelijke 
Ordening is jouw directe buurman en de strateeg Ruimte woont een paar deuren verder. 

Er woont een ambtenaar van de afdeling riolering en een stedenbouwkundige. 
Ook de gedeputeerde Ruimte en Wonen is dichtbij en de overbuurvrouw is lid van 

het waterschap. En last but not least: de minister president en minister van 
Binnenlandse Zaken blijken zomaar bij jou in de straat te wonen…

Dát is nog eens even makkelijk! Je hoeft 
alleen maar een BBQ voor de straat te orga-
niseren om je ideeën werkelijkheid te laten 
worden… Ze zijn immers je buren en willen 
vast ook graag een mooie nieuwe straat.

Maar ja, je weet ook wel hoe dat gaat met 
zo’n BBQ; allemaal mooie plannen, maar de 
volgende dag wordt je gewoon weer wak-
ker in de dagelijkse realiteit. Bovendien; de 
wethouder vertelde dat de herinrichting van 
deze straat voorlopig nog niet op de begro-
ting staat. En toen begon er ook nog iemand 
een heel verhaal over het klimaat. Toen was 
de lol er wel een beetje af.

Hoe ontwerp je met je overheidsburen nou 
jouw gedroomde nieuwe straat? Hoe stem 
je nou de wensen van je buren met elkaar af 
en hoe maak je van zoiets de realiteit? Dát is 
het experiment ‘StraatNL’ dat we graag met 
je aan gaan; een experiment met fysiek resul-
taat! Doe jij mee?

Achtergrond
Vanaf 2021 treedt de omgevingswet in wer-
king. De Omgevingswet bundelt alle wetten 
voor de leefomgeving. Om de wet in de 
praktijk uit te voeren stellen Rijk, provincies 
en gemeenten ieder een omgevingsvisie op. 
Dit is een visie voor de lange termijn en heeft 
betrekking op alle terreinen van de leefom-
geving.

De Nederlandse overheid benoemt in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vier grote 
maatschappelijk opgaven die in de fysieke 
leefomgeving samenkomen:
• Een duurzame en concurrerende economie
• Een klimaatbestendige en klimaatneutrale 
samenleving
• Een bereikbare woon en werkomgeving
• Een waardevolle leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omge-
vingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies van 
provincies en gemeenten op elkaar aan-
sluiten, komen er omgevingsagenda’s. In de 
omgevingsagenda’s komen de verschillende 
omgevingsvisies – nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk – met elkaar in verbinding.

  Hoe stem je nou de wensen 

                van je buren met elkaar 

    af en hoe maak je van 

                    zoiets de realiteit?

Zo is er een Omgevingsagenda Zuid waarin 
de provincie Noord-Brabant en de provincie 
Limburg met de betreffende gemeenten als 
regio samenwerken. Dit is de regio waar het 
project IDOLS* plaatsvindt.

Focus: Voorbereiden op extreem weer

Door de opwarming van de aarde krijgen we 
steeds vaker te maken met extreem weer: 
periodes waarin het heel droog en heel warm 
is of periodes met juist met enorme regen-
val. Dit leidt tot ongemak, waterschade en 
‘hittestress’ in dorpen en steden. Om steden 
en dorpen hierop voor te bereiden zijn 
allerlei maatregelen mogelijk en nodig. Deze 
maatregelen kan de overheid niet alleen ne-
men. Omdat 70 procent van de ruimte privé 
bezit is, moet de overheid samenwerken met 
bewoners om de steden en dorpen voor te 
bereiden op extreem weer.

Projecten en subsidies om bijvoorbeeld ge-
veltuinen, regentonnen en groene daken aan 
te leggen bereiken maar een beperkt aantal 
mensen. Vooral zij die toch al interesse 
hebben in het onderwerp maken hier gebruik 
van. Maar wat is er nodig om ook de rest van 
de bewoners in beweging te krijgen? En dan 
vooral bewoners van versteende woonwij-
ken? Want dit zijn de wijken waar het onder-
werp heel relevant is maar tegelijkertijd voor 
bewoners geen hoge prioriteit heeft. Maar 
voorbereiden op extreem weer staat niet op 
zichzelf. We moeten ook kijken naar de rela-
tie met andere maatschappelijke opgaven, 
zoals hoe deze bewoners in de toekomst aan 
hun energie komen. Wat betekent veiligheid 
en gezondheid voor ze?



Verhalen

‘De suspension of disbelief.’ 

Die moet ik als coach zien vast te houden, 

bij de opdrachtgevers van de IDOLS*-projecten. 

Een term die ik ooit heb opgepikt uit 

‘Speculative Design’* en verwijst naar 

de bereidheid van betrokken stakeholders 

om een onwaarschijnlijke werkelijkheid als 

mogelijk te accepteren. Je dient hiervoor 

je verbeelding toe te laten.

Geke van Dijk, STBY
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Een van de opdrachtgevers binnen het 
project is Aveleijn, een zorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Vanuit Art Partner hebben we eerder met 
hen gewerkt. De andere partijen zijn LFB 
Landelijk, Stichting Prokkel en Gemeente 
Enschede. Ze kennen elkaar, maar dit is de 
eerste keer dat ze de handen ineenslaan om 
gezamenlijk aan een vraagstuk te werken.

Participatie

Samen onderzoeken we hoe mensen met 
een verstandelijke beperking gelijkwaardig 
kunnen participeren binnen de gemeente 
Enschede. Met als doel hun levenskwaliteit 
te verbeteren. We kijken met name naar hoe 
kunstenaars en creatieve professionals zowel 
de zorgprofessionals als betrokken ambtena-
ren kunnen helpen om op een vrijere manier 
naar de participatiebehoeften te kijken van 
mensen met een verstandelijke beperking.

Dat participeren kan voor iedereen anders 
zijn, omdat de achtergrond van elke deelne-
mer anders is en de verschillen in verstande-
lijke beperking heel groot. Tijdens het project 
zullen – voor zover ook maar enigszins 
mogelijk – bij elke stap mensen met een 
verstandelijke beperking en ambtenaren, 
zorgprofessionals en andere belanghebben-
den aansluiten. Om te ervaren wat inclusief 
werken daadwerkelijk is en inhoudt.

Voor mij is het heel leerzaam om alles van 
een afstand te bekijken. Naar het grote 
geheel te kijken. Lastig hoor. Ik sta af en toe 
te popelen om in te grijpen. Dan denk ik: ‘Ik 
zou het anders doen’. Maar dat is mijn onrust, 
en niet die van de opdrachtgevers. Die rol 
van coach vergt dan ook van mij iets wat ik 
normaal van opdrachtgevers vraag: geef ons 
de ruimte, heb vertrouwen.

door Sandra Boer, coach bij Iedereen doet mee!

Coach, ik ben voor het eerst een coach. Heel anders dan mijn normale werk 
bij Art Partner. Daar ben ik onderdeel van het creatieve team. Daar ben ik meer 

inhoudelijk betrokken, en overzie ik het project en proces. Die leidende rol voor het 
creatieve team moet ik nu loslaten. En dat maakt dat coachschap voor mij echt anders.

Krasjes zichtbaar maken

Ik moet het laten gebeuren

Slim ook dat ik als coach maar een beperkt 
aantal uren heb gekregen vanuit Project 
IDOLS. Mijn coachtijd is beperkt. Ik moet 
leren mijn momenten te kiezen. Weten wan-
neer ik wat moet zeggen en hoe. En ik moet 
het laten gebeuren. Tijdens het project mag 
het immers schuren, misschien moet het wel 
schuren. Omdat het werken met verschil-
lende opdrachtgevers nieuw is. Wanneer 
ik als coach te snel reageer, kunnen we die 
eventuele krasjes niet zichtbaar maken. En 
die willen we juist ook naar boven krijgen.
Het opstarten van het project viel tegen. Met 
name doordat er zo veel partijen betrokken 
zijn. Vier aan opdrachtgeverszijde, drie bij 
het creatieve consortium; het bleek echt een 
klus. En ja, het duurde wat lang om ieder-
een op stoom te krijgen. Meer verschillende 
partijen aan tafel, heel anders. Dat is echt 
frustrerend, al die agenda’s. Maar als je ziet 
welke mooie energie er dan vrijkomt.
Niet iedereen is trouwens even happy nog 
met de projectvraag, de creatieve vraag van 
waaruit we samenwerken. Die gaan we niet 
veranderen, maar preciezer formuleren. 
Opdat die vraag echt van iedereen wordt.

Niet direct in oplossingen denken

Belangrijk is dat we met z’n allen niet direct 
in oplossingen moeten gaan denken. Je kunt 
te gemakkelijk in die groef blijven steken. 
Dat is nog niet gebeurd, omdat iedereen zich 
realiseert hoe complex de vraag is.
Het zou al mooi zijn als we er in slagen het 
onzichtbare zichtbaar te maken. Dat we de 
algemene problematiek achter de vraag kun-
nen visualiseren, ervaarbaar kunnen maken. 
Om bij alle betrokkenen een verlangen op te 
wekken om aan de slag te gaan.
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In 2016 onderzocht ik samen met verschil-
lende probleemeigenaren hoe je laaggelet-
terden in ons land kunt bereiken. In dit geval 
zzp’ers in de bouw die moeite hebben met 
lezen en schrijven. Denk aan stukadoors, 
bouwvakkers en schilders. Boekhouders 
bleken een goede ‘vindplaats’. Zij hebben 
regelmatig contact met zzp’ers in de bouw. 
Ieder jaar moeten ze immers hun cijfers bij 
hen inleveren. Boekhouders kunnen dus 
een waardevolle rol spelen bij het vinden 
van laaggeletterden. Om dat onderwerp te 
signaleren en bespreekbaar te maken, en 
laaggeletterden, met aangeleverde tools, ook 
direct te helpen. Met een praktische training 
on the job. Hoe schrijf ik een offerte? Hoe 
schrijf ik teksten voor mijn website? On-
dernemersvaardigheden in combinatie met 
taalvaardigheden.

Het idee strandde. Omdat laaggeletterden 
dan naar accountants zouden gaan, terwijl 
andere probleemeigenaren vonden dat ze 
voor een cursus naar de bieb moesten. Maar 
naar zo’n hoogdrempelige bieb, nee, daar wil 
het overgrote deel van alle laaggeletterden 
juist niet naartoe, bleek uit allerlei rapporten. 
Aan de andere kant waren bibliotheekmede-
werkers niet makkelijk te verleiden om uit de 
bieb naar die groep zzp’ers te gaan. Er ont-
stond een impasse waar niemand zijn handen 
aan durfde te branden. En zo lopen veel 
goede ideeën voor complexe maatschappelij-
ke vraagstukken vast.

Coach

Vandaar dat mij die rol van coach zo aan-
spreekt. Als onafhankelijke coach, als verbin-
der tussen al die deelnemende partijen, kun 
je misschien projecten wel vlot trekken. Het 
moet niet gaan om eilandjesbelang, maar om 
een gemeenschappelijk belang. Als dat er 
niet is, komt een project met zo veel ver-
schillende spelers nooit van de grond. Ook 
omdat de context van een probleemvraag 
te makkelijk wordt vergeten. En daar houd 
ik mij specifiek mee bezig. Om inzicht te 
krijgen in de leefwereld van gebruikers, van 
mensen. Zij zijn tenslotte het onderwerp van 
die vraag. Je kunt bijvoorbeeld wel nieuwe 
fietspaden richting stations aanleggen om 
mensen te motiveren vaker met de trein naar 
hun werk te gaan. Maar wat als zij bij het 
station hun fiets al jaren niet kwijt kunnen. 
Ga je dus eerst goed in de context van men-
sen verdiepen om te horen welke problemen 
ze in real life echt ervaren. Krijg inzicht in 
hun dromen, wensen, angsten, aspiraties en 
ideeën. En vind zo haakjes om veranderingen 
in gang te zetten.

Hoe dat gewoonlijk binnen maatschappelijke 
vraagstukken gaat? Dan krijgen mensen van 
gemeenten of organisaties een vragenlijstje 
of enquêteformulier. Maar daarmee krijg je 
geen antwoord op de vraag achter de vraag. 
Kiezen voor een andere weg blijkt lastig. 
Het is voor organisaties lastig om regels en 
structuren los te laten, en oplossingen te 
ontwikkelen die echt impact hebben op het 
leven van mensen.
 

Voor mij als coach de grootste uitdaging: hoe 
voorkom ik dat ik vanuit mijn eigen betrok-
kenheid, niet zelf aan boord van het project 
stap. Want daar sta ik normaal tussen de uit-
voerende spelers op het veld. Nu observeer 
ik meer van afstand, vanaf de zijlijn. Ik moet 
alle spelers ook zo neerzetten dat ze, ieder 
voor zich en samen, tot het beste resultaat 
komen. En dan dat schip maar laten gaan. 
Als een vuurtoren, een baken, richting geven, 
zonder dat ik op de inhoud zelf te veel mijn 
stempel druk.

Kabinetsbeleid onvoldoende

Ook wil ik ervoor zorgen dat het project 
‘Groei en ontwikkeling van kwetsbare 
flexwerkers en zzp’ers’ breder gaat leven. 
Dat heeft nu al relevantie. De SER zei eerder 
dit jaar dat het kabinetsbeleid onvoldoende 
was om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat 
gaf dit project een enorme impuls. Ook het 
rapport van de Commissie Borstlap over de 
arbeidsmarkt van de toekomst, benadrukt de 
urgentie om met de oplossingen te komen.
Als dat rapport volgend jaar februari wordt 
gepubliceerd, kan niettemin ineens politiek 
gedoe ontstaan en overhaast worden geko-
zen voor aanpassingen van regels en struc-
turen. We moeten daarom al flink wat fans 
hebben van dit project. Mensen die ook echte 
oplossingen willen die verder reiken dan re-
geltjes fixen en gaan over de doelgroep zelf. 
Mensen die net als de vier probleemeigena-
ren aan de slag gaan met de learnings, zodat 
we een beweging in gang zetten.

Vuurtoren als baken
Door Petra Doelen, coach bij Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers.

Laaggeletterdheid. Het is een onderwerp waar ik mij al veel jaren mee bezighoud. 
Een groeiende groep Nederlanders heeft grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. 

Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Daardoor hebben ze vaker 
schulden en leven ze in armoede. Ze doen minder mee.
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De uitkomst van het project, zeker, die is 
lastig te bepalen. We moeten samen hoe dan 
ook niet te snel in oplossingen vervallen. 
Straks bedenken we een strak stappenplan 
waarmee we geen kant meer op kunnen, 
wanneer we misschien naar links of rechts 
moeten. Misschien is de oplossing wel dat er 
nog geen oplossing is. We hopen niettemin 
tot iets concreets te komen. Waardoor dit 
vraagstuk landelijk meer navolging krijgt en 
ook andere gemeenten het direct kunnen 
toepassen.

Ik vind het zelf nog lastig om nu al concreet 
te maken hoe onmisbaar mijn verbindende 
rol is als coach binnen dit soort complexe 
projecten. Het stellen van de juiste vragen, 
zorgen dat iedereen volop ruimte krijgt, 
kansen niet over het hoofd zien: het is 
voor mij vanzelfsprekend, maar o zo hard 
nodig binnen projecten met verschillende 
opdrachtnemers en -gevers. Binnen zulke 
multi-stakeholderprojecten kan een coach de 
oplossing zijn. Daarom hoop ik echt dat we 
binnen Project IDOLS de lijnen voor toekom-
stige coaches kunnen uitzetten. Waar zit de 
stress, hoe werken dingen achter de scher-
men, wanneer moet je wat zeggen of doen. 
Het zou mooi zijn als er aan het eind een 
draaiboek voor de coaches ligt.

Door Dominique van Ratingen, coach bij Kilometervreters

Als je acht paarden voor een koets zet, waarvan een paar al van elkaar weten 
welke draf ze fijn vinden, ja, dan loopt zo’n achtspan niet in het gareel en gaat 

de koets sneller hellen, met als risico dat die omvalt. Dat moet ik als coach zien 
te voorkomen. Paarden voor een al rijdende koets strak gaan mennen, nee, 

dat heeft niet zoveel zin. Dan rem je de vaart en het enthousiasme. 
Het span moet voortgaan, maar het ritme moet kloppen.

Je begrijpt het pas als 
het misgaat

Je moet ervoor zorgen dat alle paarden 
vanaf de start samen de kar willen trekken en 
in hetzelfde tempo dezelfde richting willen 
uitgaan. Om te voorkomen dat je tegenge-
stelde krachten hebt. Een groep die zegt: we 
moeten in een rechte lijn naar ons doel, dus 
zo doen we het. En een groep die meer de tijd 
neemt om het probleem goed uit te diepen 
en daarmee meer in het IDOLS*-systeem zit.
Ik ben een van de coaches van Project Idols. 
Ik was aanwezig bij de presentatie tijdens 
een event van de creatieve industrie. Ik 
kom zelf uit de filmindustrie en was eerder 
clustermanager bij de Amsterdam Econo-
mic Board waar ik een rol heb gespeeld bij 
de realisatie van Denim City, een lab voor 
duurzaam denim. Een soort Project Idols 

avant la lettre, met verschillende spelers uit 
het onderwijs, de gemeente, kennisinstellin-
gen en executives van diverse denim merken 
waarin ik als een soort coach, intermediair en 
verbinder fungeerde.

Ingrijpen waar nodig

Een dag voor de eerste kennismaking van 
alle partners in het IDOLS*-project ‘Kortere 
Voedselketen’, ben ik gevraagd of ik als coach 
wilde aanschuiven. Vanwege mijn ervaring 
bij de gemeente Amsterdam, hoorde ik, en 
omdat ik daar mijn netwerk heb. Dat vonden 
ze bij de probleemeigenaren interessant. 

Het ommeland van Amsterdam staat immers 
onder druk. De stad moet uitbreiden om te 
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voorkomen dat die explodeert, en ja, dan 
moeten vaak de boeren als eerste wijken. 
Dan is het goed dat je de wandelgangen van 
het stadshuis kent.

Ik was in het begin als coach erg zoekende. 
Het was ook heel gek. Veel andere coaches 
hebben al eens met een of meerdere partijen 
uit hun project samengewerkt of dat zelfs 
geïnitieerd, terwijl ik pas – zoals nog enke-
le betrokkenen – heel laat aanschoof. De 
taken en verhoudingen leken toen al te zijn 
verdeeld. En o ja, een coach, die moesten ze 
ook nog hebben.

Er was ook een tikkie onduidelijkheid: wat 
is de rol van de coach? We hebben toch een 
projectmanager? Dus heb ik aangegeven wat 
ik in ieder geval niet ben: ik ben geen ver-
slaggever, dat is niet mijn taak, noch een no-
tulist die aan het einde van elke bijeenkomst 
komt met een actielijstje. Dat mogen ze bij 
de groep zelf doen. Ik grijp in bij misverstand, 
stilstand en onbegrip.

Uitgangspunten en verwachtingen

Verder wilde ik heel graag weten waarom 
iedereen aan het project meedeed. Wat was 
zijn of haar belang en met welk resultaat 
was hij of zij tevreden? Ik heb daartoe met 
alle partijen persoonlijk gesproken, en dat 
viel goed. Ook omdat we de uitgangspunten 
en verwachtingen daarna met z’n allen nog 
scherper hebben gesteld. Ik heb dan ook het 
idee dat we nu eindelijk kunnen beginnen. 
Dat alle deelnemers nu weten dat dit niet zo-
maar een project is dat bestaat uit een vraag 
waarvoor we beslist een oplossing moeten 

verzinnen. Het proces is het vertrekpunt. Het 
gaat om kilometers maken en we weten niet 
wat die reis ons brengt. We zijn een soort lab. 
Je begrijpt het pas als het misgaat.

Natuurlijk, een van onze doelen is dat we met 
iets tastbaars komen. Niet per se een pro-
duct, maar dat kan ook een echt verhaal op 
basis van data of een nieuw voedselconcept 
zijn. In ieder geval geen lulkoek op basis van 
gevoelens. We zoeken met elkaar naar een 
verbinding tussen stad en platteland, tussen 
producenten en consumenten. Voedsel 
verbindt beide werelden, terwijl je tussen die 
twee steeds meer afstand ziet ontstaan.
Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? 
Hoeveel kilometers legt het af voordat het 
thuis op het bord ligt? Waarom zijn we niet 
trots op onze eigen producten en waarderen 
we zo weinig wat we hebben? Veel mensen 
hebben geen flauw idee. Verspilling, weg-
werpeconomie, we beschouwen alles wat we 
hebben als een onuitputtelijke stroom waar 
we recht op hebben, ongeacht de gevolgen 
voor people en planet. Die gedachte uitban-
nen, een fijner uitgangspunt voor een project 
als dit, nee, dat is er niet.

Door Nelia Booden, coach bij MONNIE en Kruisbestuivers

Ik ben er vol in gegaan. Aan de zijlijn blijven staan is niets voor mij. 
Er zijn geen richtlijnen voor de coaches opgesteld en dat creëert ruimte om zelf 

uit te vinden hoe je de projecten kunt laten stromen en de betrokken partijen 
aan elkaar kunt verbinden. Dat is voor elk project anders.

Direct zorgen voor 
verbinding en vertrouwen

Zo sta ik in de wedstrijd. Zo snel mogelijk 
verbinding maken met de partijen. Zonder 
vertrouwen kan ik niet coachen. Dan ontstaat 
geen verbinding en zonder verbinding geen 
resultaat. Wat zijn de verwachtingen van 
iedereen? Wie doet wat, en wanneer? En hoe 
kan ik daarbij helpen? Als je zelf verantwoor-
delijkheid neemt, als je zelf water draagt, 
word je sneller onderdeel van het team en 
raak je sneller thuis in het project.

Hartslag

In een IDOLS*-document stond dat de coa-
ches geen operationele werkzaamheden ver-
richten. Dat verraste me. Je moet als coach 
niets vooraf uitsluiten, maar doen wat bij het 
team en het project past. Je zorgt dat je zo 
goed mogelijk faciliteert en tegelijkertijd laat 
je iedereen ervaren waar het schuurt. Dat is 

voor elk van de twee projecten die ik coach, 
MONNIE en Kruisbestuivers, heel verschil-
lend. Bovendien, wanneer je als coach zorgt 
voor een goede ‘hartslag’ van het project, 
zeg maar de structuur van grote en kleine 
contactmomenten, ontstaat vanzelf meer tijd 
en ruimte voor de inhoud en voor elkaar.

Toen ik hoorde over IDOLS* en de functie van 
coach, maakte mijn hart een grote sprong. 
Plannen en conceptueel denken, verstand van 
marketing en juridische zaken, innovatie en 
doorbreken van patronen: alles zit erin. Ook 
handig: een projectmatige, creatieve achter-
grond met ervaring in coachen, en kennis van 
het bedrijfsleven. Als coach dien je te beschik-
ken over een flinke bagage en een veelzijdig 
profiel. Ik ben coach voor twee projecten. 
Voor de een ben ik gevraagd, voor de ander 
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ben ik op sollicitatiegesprek geweest. Tijdens 
de eerste gesprekken ben ik al onmiddellijk 
aan de slag gegaan. Met het verhelderen van 
de doelstellingen en ja, hoe zit iedereen in 
het team. Wie ben je en wat drijft je om je in 
te zetten voor dit project? Zo begin ik altijd, 
met verbinding. Tijdens de introductie vraag 
ik bijvoorbeeld iedereen om drie woorden te 
kiezen, die op hem of haar van toepassing 
zijn (hun Kerncode ©Nelia Booden) waardoor 
je elkaar snel een beetje leert kennen.

In de aanloopfase bleek een van de project-
teams pas vier dagen voor de inleverdead-
line van het projectvoorstel compleet. Er 
ontstond direct co-creatie. Iedereen werkte 
tegelijk aan hetzelfde document op Google 
Docs. Zinnen vormden zich onder je ogen  
en vraagtekens kregen direct antwoord.  
Dat was mooi.

Zelfsturend team

Bij een van de projecten hebben we ervoor 
gekozen geen projectmanager te benoemen. 
We hebben zes doelstellingen opgesteld en 
die vormen de ruggengraat van het project. 
Elke doelstelling heeft een eigenaar met een 
teamlid voor support. Zo krijg je een ‘zelfstu-
rend team’. Het is de vraag of dit een werk- 

bare vorm blijft. Vanuit de probleemeigena-
ren bestaat ook een wens dat er een persoon 
het overzicht houdt.

 Sommige patronen die ik van tevoren had 
verwacht bij de probleemeigenaren, kwam ik 
juist tegen bij het creatieve consortium en 
andersom.

In beide projecten kijk ik vooral naar hoe de 
partijen elkaar betrekken en op de hoogte 
houden. Sommige patronen die ik van tevo-
ren had verwacht bij de probleemeigenaren, 
kwam ik juist tegen bij het creatieve con-
sortium en andersom. Zo hecht een aantal 
van de creatieve partijen aan duidelijkheid 
en structuur. Te veel ruis komt te dichtbij en 
leidt af. Ze zijn kritisch op hun uren. Vooral 
als het niet bijdraagt aan productie. Dat geeft 
focus die respect afdwingt en extra aandacht 
vraagt van de andere partijen.

Ik hoop echt dat alle kennis die we als 
coaches opdoen eindigt in een document. 
Met punten die je in die rol kunt verwachten, 
vooraf en tijdens het project. Van territorium-
strijd tot het opbouwen aan vertrouwen. Het 
smaakt nu al naar meer.

Door Geke van Dijk, coach bij No Minor Thing en De Gezonde Tiener in 2033.

‘De suspension of disbelief.’ Die moet ik als coach zien vast te houden, 
bij de opdrachtgevers van de IDOLS*-projecten. Een term die ik ooit heb opgepikt 

uit ‘Speculative Design’* en die wijst naar de bereidheid van betrokken stakeholders 
om een onwaarschijnlijke werkelijkheid als mogelijk te accepteren. 

Je dient hiervoor je verbeelding toe te laten.

Uithoudingsvermogen
kweken

Dat moeten opdrachtgevers van innovatieve 
projecten, gericht op complexe maatschap-
pelijke vraagstukken, ook blijven doen: 
blijven geloven in het mogelijke. Blijven 
geloven dat ze op termijn verder komen, hoe 
onwerkelijk ze dat misschien op een bepaald 
moment ook vinden. In het beginstadium van 
een project moeten ze vooral niet direct al in 
de oplossingstand willen schieten.

Zo’n reactie begrijp ik wel. Veel opdrachtge-
vers zijn nou eenmaal gewend dat creatieven 
snel met een oplossing voor een probleem 
komen. Ze kennen ze niet anders. Juist om-
dat ze hen vaak pas inschakelen als ze een 
concreet resultaat nodig hebben dat al min 
of meer afgekaderd is.

Dat is het verschil. Binnen Project IDOLS* 
zitten creatieven vanaf het prille begin met 
opdrachtgevers om tafel. In een stadium 
waarin het precieze probleem nog niet 
helemaal duidelijk is en er nog verkenningen 
nodig zijn. Dat vergt tijd en daarvan kun-
nen opdrachtgevers dus soms een beetje 
onrustig worden. Maar om zo snel mogelijk 
tot resultaten en oplossingen te komen, daar 
gaat het binnen IDOLS* nadrukkelijk niet om. 
Daar zijn die maatschappelijke vraagstuk-
ken waaraan we werken ook veel te complex 
voor. Dat vraagt een andere insteek van 
opdrachtgevers. Dat vraagt om uithoudings-
vermogen en vertrouwen. En daar moet ik ze 
als coach soms aan herinneren.
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Begeleider bij het aanpakken

Die rol van coach is nog een beetje wennen. 
Ik ben voor de opdrachtgevers een soort 
luxe. Een begeleider bij het aanpakken van 
maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe 
mijn coachrol er exact uitziet, dat moeten we 
met elkaar uitvinden. Ik weet in ieder geval 
wel hoe die er niet uitziet. Ik ben geen über-
projectmanager, noch een boodschappen-
dame. Ik moet mijn rol vooral openhouden. 
Inschatten wanneer ik echt nodig ben. Af en 
toe steek ik mijn hoofd om het hoekje om te 
kijken of opdrachtgevers en opdrachtnemers 
bijvoorbeeld nog wel voldoende met elkaar 
praten. Maar ik ben geen tussenpersoon, 
bemiddelaar of spreekbuis. Dat praten met 
elkaar moeten ze toch echt zelf doen. Wan-
neer dat niet het geval is en er verwarring of 
eventueel onenigheid is, spring ik bij.

Ik ben per maand gemiddeld slechts ander-
halve dag beschikbaar. Die uren wil ik niet 
opbranden door allerlei vergaderingen bij te 
wonen. Met de opdrachtgevers beoordeel 
ik waaraan ik het beste mijn coachuren kan 
besteden. Ik ben er voornamelijk voor hen, 
maar als ik ook tijd reserveer voor opdracht-
nemers, voor de andere kant, merk ik dat een 
project onmiddellijk soepeler verloopt voor 
iedereen.

 Misschien leren we al zó veel

We veronderstellen binnen IDOLS* dat een 
coach het proces tussen verschillende op-
drachtgevers en creatieven kan verbeteren.  
Omdat ze elkaar nog onvoldoende kennen. 
Maar dat hoeft niet te betekenen dat je 
straks voor dit soort multi-stakeholdertrajec-
ten altijd een coach nodig hebt. Dat kan een-
malig zijn. Omdat we van IDOLS* misschien 
al zo veel leren waarmee opdrachtgevers 
straks voldoende uit de voeten kunnen.

Het is vooral de bedoeling van IDOLS* dat 
opdrachtgevers bij sociaalmaatschappelijke 
vraagstukken voortaan wat sneller denken 
aan het inschakelen van creatieven. Daar-
voor doen opdrachtgevers nu vooral een 
beroep op trainingsbureaus en management-
consultants. Te weinig nog denken ze daarbij 
aan het inschakelen van creatieven. Het zou 
al winst voor iedereen zijn als we dat bewust-
zijn vergroten.

Rechts van mij, dames en heren: de coach 
die duwen geeft ‘van het vooringenomen 
pad’. Een coach die ‘durft zoekende te zijn 
om het onderste boven water te halen’. Een 
coach die vraagt, luistert en voelt. Een coach 
met gevoel voor het ‘kloppend hart’, en een 
coach met het Fingerspitzengefühl voor ‘de 
hartslag’ van een project.

Dit is een goed stel hoor, zou een 
sportverslaggever zeggen.

Ze kunnen luisteren, verbinden, voelen, 
vertalen, ruimte geven, en een bal vooruit 
trappen. Maar ze hebben ook blinde vlekken. 
Weten ze. Omdat hun betrokkenheid zo 
groot is. Omdat ze gewend zijn in de inhoud 
te zitten. Omdat ze gewend zijn in the lead 
te zijn. En dan ineens, nu, moeten ze afstand 
nemen. Moeten ze toekijken, meekijken, 
vanaf de zijlijn.

‘Daar worstel ik mee. Dat voelt 
ongemakkelijk.’ Zei een van hen.

En dat was misschien vanochtend wel de 
meest centrale vraag: ‘Hoe zichtbaar moet 

je zijn als coach, hoe actief moet je zijn als 
coach?’ Anders gesteld: ‘Mag ik openlijk 
zoekende zijn naar de rol van coach.’ Mag ik 
laten zien dat ik het soms ook niet allemaal 
weet? En wat is dan mijn toegevoegde 
waarde. Terwijl ja, verdorie, ‘Ik word hier wel 
voor betaald. Kunnen ze mijn uren dan niet 
beter in het project zelf stoppen’.

Gek worden ze er soms van.

‘Mijn blinde vlek zit in die actie’, hoorde ik 
een coach zeggen. ‘Mijn handen jeuken. Dat 
irriteert ook. En ja, dat is vooral ergenis aan 
mijzelf. Een ander: ‘Mijn blinde vlek is dat 
leren. Die onduidelijkheid.’ Hoe zichtbaar 
moet je zijn als coach. Hoe actief moet je zijn 
als coach. Wat gebeurt er als ik niks doe?

Het antwoord?

Laat het gebeuren. Ga het ondervinden. Het 
gaat niet om jou als coach. Het gaat om het 
proces.

Want dat is het. Project IDOLS* is een 
proces. Het is een experiment. Niet gestuurd 

Door Cor Hospes, columnist bij IDOLS*

Zoals geschreven en gepresenteerd op de IDOLS* Meetup van 12 december 2019

Mag ik u voorstellen, en u heeft ze vast allemaal al herkend. De coaches 
van Project IDOLS. Daar links: ‘De terriër op het gebied van verbinding’. 

Verder, iemand die vruchtbare grond kweekt ‘om met aandacht te verbinden’. 
En kijk, daar, de coach die de ‘onvoorstelbare hamvraag’ durft te stellen.

Pleidooi voor Openlijk Zoeken
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op resultaat, want alleen zo creëer je 
ruimte. Aan de andere kant, ja, voor een 
experiment is de druk wel groot. Coaches 
mogen zoeken, maar er rust ook ‘een enorme 
verantwoordelijkheid’ op hun schouders.

Nog even voor de duidelijkheid. Het is de 
bedoeling dat door middel van project 
IDOLS* de creatieve taart wordt vergroot. 
Dat creatieven straks bij complexe 
maatschappelijke vraagstukken al die 
McKinsey-consultants van de vergadertafel 
vegen. Want de rol die de creatieve sector 
binnen dit soort maatschappelijke issues 
kan spelen, die resoneert direct. Bleek 
opnieuw tijdens de Dutch Design Week. Daar 
konden al die SG’s en DG’s van topsecoren 
kennisnemen van een Mantelzorg-simulator 
om te ervaren hoe het is om zorgbehoevend 
te zijn. Gemaakt door diezelfde creatieven. 
En echt, die SG’s en DG’s keken hun ogen uit. 
Ze zijn gewend te denken in rapporten en 
nog meer rapporten, en daar dan eindeloos 
over te lullen. En dan daarover weer 
rapporten te schrijven en dan daar dus weer 
uren over te lullen.

Maar dit, dit resoneerde direct.

Project IDOLS* moet voor nog meer 
resonantie zorgen. Maar hoe gaat de 
creatieve industrie daarvoor zorgen? Hoe 
gaat die ervoor zorgen dat de overheid 
anders naar creatieven in relatie tot 
maatschappelijke complexe vraagstukken 
gaat kijken? Hoe gaat die ervoor zorgen dat 
er misschien een ‘permanent programma 
gaat komen’?

De coaches…

Om Cruyffiaans te zeggen: ‘Het is hun 
onverdienstelijke rol om niet onzichtbaar te 
zijn. Zodra jij jezelf als coach een onmisbare 
positie bezorgt, dan gaat er iets fout.’

‘Wees de vertrouwenspersoon binnen het 
proces. Die wijze oom of tante die iedereen, 
goed geïnformeerd, in de gaten houdt en – 
wanneer noodzakelijk – een duwtje geeft in 
plaats van dat hij zelf verantwoordelijkheid 
neemt. Want pas op, dan ben je een 
projectleider. En dat is niet goed. Je bent 
belanghebbend, maar wel onmisbaar.

Tot zover de theorie.

Want opnieuw, ga daar maar eens aanstaan. 
Belanghebbend, maar wel onmisbaar. Hoe 
gaat zo’n wijze oom of tante opdrachtgevers 
nu en straks meenemen in die ‘willingness to 
believe’. Hoe gaat hij of zij opdrachtgevers 
overtuigen dat het met creatieven eigenlijk 
veel beter, sneller en vooral leuker kan.

De coaches moeten de weg voor de 
creatieven plaveien. Ze moeten zorgen voor 
professionalisering. Professionaliseerders 
zijn ze.

Nee, ook niet goed, geen wijze ooms 
of tantes, maar professionaliseerde 
projectfluisteraars zijn ze. Die in dienst staan 
van het vraagstuk, maar ook dienen bij te 
dragen aan het vraagstuk.

Ze creëren waarde. Maar welke waarde 
is dat? Welk bedrag staat er straks 
voor iedereen op de factuur? Die 
projectbegroting, klopt die eigenlijk wel? Wat 
leveren de coaches zelf op? Wat is hun nut? 
Ook daar moet een coach iets van vinden.

Ja coach, jij mag er zijn. Jij ook, terriër. 
Jij ook, hartslagopwekker, jij ook, 
hamvraagsteller….
Het is allemaal nieuw. Het is een real-
time experiment. Terwijl we hier met 
elkaar zijn, nee, dit is niet echt, dit is ook 
een experiment. Deze voordracht is een 
experiment. Ik ben een experiment. Jij, ja jij, 
jij bent ook een experiment.

We gaan met z’n allen leren van dat 
experiment. Gaan leren van het proces. De 
kwaliteit van Project IDOLS zit in zoeken. Zit 
in het vinden.

Dus dat antwoord op die meest cruciale 
vraag van vanochtend: ‘Mag ik openlijk 
zoekende zijn?

Openlijk zoekende zijn. Dat geldt voor 
iedereen die meedoet aan dit project. Leg 
daarom al je zoekkaarten op tafel. Er is geen 
route. Toon gerust dat je het superspannend 
vindt.

Daarom dit statement. Daarom dit pleidooi 
voor openlijk zoeken. Zonder dat willen 
zoeken, zonder dat echt willen zoeken, kun je 
het niet vinden.

Durf te zoeken. En geef elkaar af en toe 
alsjeblieft een duwtje in de verkeerde 
richting.
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Nou blijkt dat wij in het voortraject van ons 
project een actrice hebben ingeschakeld 
voor 25 euro per uur. Wat is dat voor bedrag? 
Waar komt die prijsafspraak vandaan? Wie is 
daar verantwoordelijk voor?

Daar moeten we echt mee aan de slag, want 
dat past natuurlijk geheel niet in de geest 
van dit project. Gaan we nou eens aan elkaar 
kratjes bier uitdelen? Zelfs met de beste 
intenties zijn we onbedoeld in zo’n situatie 
terechtkomen. Niemand heeft gezegd dat de 
actrice voor dat bedrag zou moeten werken. 
Ik ga uitzoeken hoe dat dan toch is gebeurd. 
Komt dat door de opzet van het project? 
Door de vragen die we elkaar stellen? Welke 
ideeën en overwegingen leiden bij creatieven 
zelf tot een dergelijk tarief?

Dus learning 1: Werken voor een kratje 
bier: doen we dat onszelf aan?

Learning 2: Een experiment dat niet mag 
mislukken?

Een kratje bier krijg ik als coach niet, inte-
gendeel, integendeel. Ik vraag mij soms af of 
ik dat uurtarief van 150 euro wel waard ben. 
Want wat is nou eigenlijk mijn meerwaarde? 
Ik zit niet aan de ene kant, bij de opdracht-
gevers, en behoor niet bij de andere, bij de 
opdrachtnemers. Ik sta aan de zijlijn toe te 
kijken hoe die twee het doen. Dat voelt een 
beetje alsof ik eigenlijk niks doe.

Het was dan ook fijn dat ik tijdens de bij-
eenkomst met alle coaches eind vorig jaar 
hoorde dat er meer coaches met die vraag 
worstelen. De rol van coach is voor iedereen 
nog vooral zoeken.

Vier learnings van een Coach
Door Eefje Ernst, coach bij Nederland voorbereiden op Mantelzorg

Dat is eigenlijk een beetje gek, toch. Het idee achter Project IDOLS* is dat creatieven 
niet langer aansluiten bij multi-stakeholderprojecten voor dat spreekwoordelijke kratje 
bier, maar dat ze als spreekpartner serieus worden genomen. Omdat ze die projecten 

op een ander spoor kunnen zetten.

Aan de andere kant voel ik toch ook wel druk. 
Natuurlijk, jaja, project IDOLS* is een experi-
ment. Maar intussen rust er wel een enorme 
verantwoordelijkheid op ons als coaches, 
waardoor je je misschien een beetje kramp-
achtig gaat gedragen. Stel dat je project niet 
van de grond komt? Ga je dan niet te gefor-
ceerd zoeken naar een manier om de boel 
alsnog aan de gang te krijgen? Wanneer dat 
allemaal niet lukt, aan wie ligt dat dan? Was 
ik dan een slechte coach? Want ja, de kans op 
mislukken, bestaat altijd.

Learning 3: Complexe vraagstukken heb-
ben ook een langere looptijd nodig.

Een aanbeveling voor een volgende 
IDOLS*-serie heb ik al. Ik vind driekwart jaar 
voor een project over grote maatschappelij-
ke vraagstukken te kort. Je start met twee 
consortia van acht partijen en iedereen moet 
elkaar nog leren kennen. De opstart- en aan-
loopperiode van een project duurt dan ook 
lang. Vooral als er een of meerdere gemeen-
ten bij zijn betrokken. Binnen gemeenten 
verlopen processen nou eenmaal niet zo 
snel. Checks en balances, democratische 
structuren en politieke systemen, probeer 
minimaal anderhalf jaar uit te trekken.

Eerst hebben we gekletst met een soort 
kwartiermaker van de gemeente. Juist als 
je met hem of haar een goede band hebt 
opgebouwd, geeft hij het stokje over aan 
iemand anders. Dan pas zit je met de eind-
verantwoordelijke persoon om tafel – een 
projectleider, die kennelijk pas dan wordt 
aangewezen – en begin je dus eigenlijk weer 
opnieuw. Omdat je alles aan hem of haar 
nog een keertje moet uitleggen en opnieuw 
vertrouwen moet zien te winnen.

Ik kijk daar dan ook echt naar uit. Dat we in 
januari eindelijk met de juiste mensen om 
tafel zitten.

Learning 4: Kan de coach het masseer-
werk doen?

Driekwart jaar is te kort, maar ik weet ook, 
zo’n project hoeft niet voor alle partijen an-
derhalf jaar te duren. De creatieven worden nu 
al ongeduldig. Die kunnen niet zo goed tegen 
al dat vergaderen en willen gelijk aan de slag. 
Steeds met twaalf mensen van verschillende 
organisaties twee uur vergaderen, ik begrijp 
dat, daar krijg je niet direct inspiratie van.

Misschien moet een coach daarom wel als 
eerste bij de opdrachtnemers gaan zitten. 
Om dat geduldvragende proces te begelei-
den. Namens de creatieven het voormasseer-
werk doet, waarna die zelf instappen. Een 
coach is in dienst van de opdrachtgevers, 
maar misschien zit die dus wel aan de ver-
keerde kant. Of wellicht moet die meer in het 
midden gaan zitten.
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Bij sommige projecten zijn ze nog altijd 
drukdoende om iedereen aangesloten te 
krijgen. Bij andere hebben ze al een concreet 
product, maar moeten ze dat nog werkend 
zien te krijgen.

Ook bij ons had de aanloop tijd nodig. Niet 
vreemd. Je moet elkaar eerst leren kennen. 
Pas dan ga je uitvinden wie wat wil doen en 
waarom. Ons project gaat over het bevor-
deren van sociale participatie door mensen 
met een verstandelijke beperking. Dat is 
een precair en veelomvattend onderwerp en 
complex vraagstuk. Zie dat maar eens één-
twee-drie tastbaar te maken, en dat is wor-
stelen. Net als het op een lijn krijgen van alle 
betrokken partijen. Wij waren in december 
al ruim drie maanden op weg, en toen was 
de gemeente als probleemeigenaar nog niet 
concreet bij het project aangehaakt. Met zo’n 

veelheid aan betrokkenen is het dan zoeken 
wie dit het best kan oppakken.

Zie dat maar eens één-twee-drie tastbaar te 
maken, dat is worstelen.

Ruimte geven

Binnen het creatieve consortium fungeer 
ik namens Concordia als penvoerder. Mede 
vanuit mijn achtergrond als dramaturg ben ik 
minder direct uitvoerend bij het proces be-
trokken. Ik probeer het einddoel in het vizier 
te houden, de grote lijn te bewaken. Het helpt 
daarbij dat ik het niet zo lastig vind om waar 
nodig mijn ego opzij te zetten, om anderen 
de ruimte te geven.

Door Annemarie Wenzel (Concordia), opdrachtnemer bij Iedereen doet mee!

Of je nou coach bent, opdrachtgever of opdrachtnemer, we worstelen allemaal. 
Dat realiseerde ik me opnieuw tijdens de Project IDOLS*-dag in Utrecht 

waar we eind vorig jaar bij elkaar kwamen.

Worstel, vertrouw 
en maak plezier

Mijn tweede learning tot op heden: heb ver-
trouwen. Wij dienen binnen ons project het-
zelfde doel: de levenskwaliteit van mensen 
met een verstandelijke beperking vergroten 
door middel van het bevorderen van sociale 
participatie. Bij zo’n groot onderwerp moet je 
durven tijd te nemen, durven leegte te laten 
ontstaan, en durven het niet te weten.

We zijn zo gewend om te denken in oplossin-
gen, om het succes van een project te meten 
in concrete resultaten. Maar dat is in een 
tijdsbestek van een klein jaar eigenlijk niet te 
doen, bij een vraagstuk als dit. Gelukkig heeft 
de hoofdprobleemeigenaar vanaf het begin 
meegegeven dat hij niet verwacht dat er in 
juni een oplossing ligt. Het agenderen van 
het onderwerp, daar is het hem in de eerste 
plaats om te doen. Daarnaast werken we aan 
een dashboard waarmee we de effecten van 
onze interventies kunnen meten. Dat is een 
instrument waarmee hopelijk nog jaren gaat 
worden gewerkt.

Er is gedrevenheid, er is betrokkenheid, er is 
liefde. Dat zorgt ervoor dat we met z’n allen 
ook veel lol hebben. Wat dat is mijn derde 
learning: maak plezier met elkaar. Omdat we 
met z’n allen zulk mooi werk doen. Ondanks 
al het gedoe, gehannes en geworstel wat 
daar bij hoort.
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Nu wordt hun inbreng al te vaak vooraf 
afgeserveerd, want ach, dat werkt toch niet. 
Maar ik weet welke impact kunst kan hebben. 
Hoe verbindend kunstenaars kunnen zijn en 
hoe zij met weinig middelen grote resultaten 
bereiken.

Ik zag dat ook bij ons Change the Sys-
tem-project. Een tentoonstelling over de 
veranderkracht van kunst en design. Vijftig 
creatieve geesten, changemakers, presen-
teerden daarin kleine oplossingen voor de 
grote problemen van deze tijd. Van plas-
ticsoep en politieke polarisatie tot grond-

stoffenschaarste en de achterkant van onze 
tech-samenleving.

BoTu

De changemakers brachten ons naar de 
Rotterdamse volkswijk Bospolder Tussen-
dijken die in de volksmond BoTu heet. Een 
kwetsbare wijk met een diverse samenstel-
ling: er worden wel 160 verschillende talen 
gesproken. In de wijk heeft driekwart van 
de bewoners een laag inkomen en leeft 30 
procent in armoede. Huishoudens kampen 
met ernstige schulden. 

Door Annemartine van Kesteren (Museum Boijmans Van Beuningen), 

opdrachtnemer bij Resilience with Changemakers Rotterdam.

Het beeldend vermogen van kunst, echt, dat heeft een energie die je veel meer zou 
moeten gebruiken, bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. In het  
creatieproces van creatieven zit zoveel kracht om iets te laten ontstaan, om iets te 

laten gebeuren. Kon je dat proces maar vangen en tot voorbeeld maken. Helaas  
ontbreken daarvoor – nog – wetenschappelijk toetsmethodes. Daarmee zou je cynici 

kunnen overhalen creatieven wel bij grootstedelijke projecten te betrekken.

Vertrouwen geeft vaart

Het is ook een wijk met ‘BoTu power’, een 
sterk wijknetwerk en veel verbondenheid. 
Mensen zijn bereid iets voor elkaar en de 
buurt te doen.

BoTu is de eerste wijk in Rotterdam die 
klimaatneutraal moet worden en binnenkort 
van het gas gaat. Daar gaat ons IDOLS*-pro-
ject over: de energietransitie in een volks-
wijk. Die transitiewens is vanuit het stadhuis 
heel begrijpelijk. Maar voordat elke bewoner 
in BoTu daarvoor startklaar is, moet er veel 
veranderen. De mensen daar hebben wel 
iets anders aan hun hoofd dan de energie-
transitie. Een woord dat hen helemaal niets 
zegt. Een betere woning, een lagere ener-
gierekening, kijk, zoiets is veel beter uit te 
leggen. Dat is ook het grote probleem van de 
energietransitie: het wordt veel te technisch 
aangevlogen. De menselijke maat ontbreekt.

Human Power Plant

Dat inzicht fungeert als uitgangspunt van ons 
project. Met als aanjager de Human Power 
Plant, een idee van kunstenaar Melle Smets 
en onderzoekers Kris De Decker en Klaas 
Burger. Een energiecentrale die werkt op 
spierkracht. Eerder hebben we die gebruikt 
in ons museum. Gedurende de feestdagen 
hield die de lichtjes van onze kerstboom aan. 
Bezoekers moesten daarvoor zelf stroom 
opwekken. De mens als energiebron. Als je 
zelf energie moet maken, verandert alles. 
Dan moet je zelf plots stevig je best doen om 
elk lampje te laten branden.
 

Met dit kunstproject hebben we die gewenste 
menselijk maat naar BoTu gebracht. Aange-
zwengeld door de absurde gedachte: ‘Kan 
onze wijk draaien op menskracht?’. Dat idee 
is zo beeldend dat iedereen in de wijk het 
meteen op zichzelf en op zijn eigen manier 
van leven kan betrekken. Zo wordt de ener-
gietransitie een menselijk verhaal. Bewoners 
zien dat het probleem niet gaat over hoe je 
energie gebruikt, maar vooral over hoeveel 
energie je gebruikt. Een rekensommetje leer-
de al snel dat elke bewoner – met het huidige 
energieverbruik – vijf energieslaven nodig 
zou hebben om elke dag acht uur elektriciteit 
te produceren. Als iedereen ook nog eens 
elektrisch gaat koken en verwarmen, zal 
het elektriciteitsverbruik naar verwachting 
verdubbelen, en heb je dus per persoon tien 
energieslaven nodig.

Heb vertrouwen

Mijn ervaring: laat kunstenaars hun ding 
doen en heb vertrouwen dat hun aanpak zal 
zorgen voor een verschuiving in de beleving 
van mensen. Ik schep als programmamaker 
de condities waarbinnen ze kunnen werken 
en bemoei me verder niet met de uitwerking. 
Ik houd wel de vinger aan de pols en stel 
kritische vragen zodat het proces scherp en 
op koers blijft.
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Geef vertrouwen

Het project kwam langzaam op gang, vond ik. 
Ik vind negen maanden ook wel ambitieus om 
echt iets voor elkaar te krijgen en af te ron-
den. Tenzij creatieven direct het vertrouwen 
krijgen van opdrachtgevers, ja, dan kunnen 
ze meteen gaan. Daarmee win je zomaar 
een half jaar. Wij hadden het geluk dat bij de 
gemeente Rotterdam iemand zit, die de wijk 
kent en direct zei, ‘dit gaan we doen’. Het 
sluit aan bij een al lopend programma.

Maak gemeenschap opdrachtgever

Zie hierin ook een ander rol voor de coach. 
Binnen de gemeenten is vaak te weinig 
mankracht voor projecten zoals IDOLS*. Die 
staan onderaan de prioriteitenlijstjes. De 
opbrengst is onduidelijk. Een coach zou kun-
nen fungeren als kwartiermaker en blijvend 
intermediair, een curator van het artistieke 
proces, waarvan de buurt de opdrachtge-
ver is, niet de gemeente. En met een coach 
hoeven als die creatieven de vergaderingen 
niet bij te wonen. Dat doodt elke vorm van 
creativiteit, zeker weten.

Door Karla Niggebrugge (Provincie Noord-Brabant), probleemeigenaar bij StraatNL

Mobiliteit, energie, klimaat, landbouw en gezondheidszorg. Er spelen in ons land 
tal van grote maatschappelijke transities. Die ingrijpende vraagstukken vertalen we 

als overheid maar al te graag naar algemene beleidsmaatregelen. Vanuit het 
oogpunt van efficiëntie en rechtsgelijkheid heel logisch. Maar met ons ambtelijke 

jargon bereiken we slechts een heel klein groepje mensen. Vind ik ook niet vreemd. 
Ruimtelijke adaptatie, hittestress, piekbelasting, bijna niemand begrijpt dat. 

‘Extreem weer’ wel. Met beleidspraat bereik je niet de straat.

Wanted: ambtenaren met 
lef en doorzetttingsvermogen

Om meer mensen te bereiken en te betrek-
ken moet je ook niet vertrekken vanuit het 
ambtelijke onderwerp klimaatadaptatie. Ga 
nou eerst eens echt met hen praten over 
wat klimaatverandering en extreem weer 
precies voor hun dagelijkse leven betekent. 
Dat is echt niet voor iedereen hetzelfde. 
Voor oudere mensen is hitte een bedreiging. 
Voor bouwvakkers gaat het over veiligheid. 
Voor boeren over een mislukte oogst. Wees 
nieuwsgierig, ga echt in gesprek.

Ook staan we aan de vooravond van de Om-
gevingswet waarmee de overheid de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvou-
digen en samenvoegen. Die nieuwe wet moet 
ervoor zorgen dat verschillende overheidsla-
gen – ministeries, provincies, gemeenten en 
waterschappen – gaan samenwerken als één 
overheid, en ook echt in samenspraak met 
bewoners. Dat we niet meer denken in losse 
transities, maar nadenken over hoe bijvoor-
beeld mobiliteit, groen, gezondheid en water 
elkaar kunnen versterken. En wat moet er 
gebeuren bij extreem weer op straatniveau 
waar alle grote transities samenkomen? 
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Creatieven kunnen ons daarbij helpen. Om te 
doorgronden wat mensen echt bezighoudt. 
Hun leefwereld en ervaringen, daar gaat het 
om.

Menselijke maat ontbreekt bij overheid

Binnen de overheid stellen wij graag onze 
eigen agenda en ons beleid centraal. We 
benaderen mensen met jargon en techpraat. 
De menselijke maat ontbreekt; we vergeten 
dat het bij maatschappelijke transities over 
mensen gaat. Je kunt objectieve beleids-
nota’s niet vertalen naar gewenst gedrag. 
Als overheid bezien we iedereen objectief; 
de regels gelden voor iedereen. Terwijl we 
van mensen een eigen actie verlangen. We 
denken als overheid na over wat er in de 
tuinen van mensen zou moeten gebeuren, 
maar vergeten dat die tuinen ook echt van 
iemand zijn.

Om gemeenten voor ons project te interes-
seren, zijn we allemaal gaan bellen wie er wil-
de meedoen. Je zou denken: zo geregeld. We 
zetten een project op, koppelen daaraan een 
projectleider van de gemeente, en hup, een 
creatief erbij en klaar. Maar zo werkt dat niet. 
Er ligt veel op het bordje van een gemeente. 
Zoveel dat ze zo’n experiment vaak geen vol-
le aandacht kunnen geven. En klimaatadap-
tatie valt vaak ook niet binnen een afdeling.  
Dat doet iemand van de afdeling er vaak bij. 
Of we belden net op het verkeerde moment. 
Andere projecten moeten eerst af.

Ook een struikelpunt: als je binnen de over-
heid een project wilt uitzetten, met iets waar-
van de uitkomst ongewis is, zijn ambtenaren 
toch snel geneigd te zeggen: ‘daar hebben 
we al een plan voor en dit idee past er niet 
echt lekker in’. Ook omdat het onbekend en 
vreemd is. En samenwerken met ontwerpers 
en kunstenaars, nee, dat is binnen de over-
heid echt geen gesneden koek.

Enthousiaste ambtenaren

In Tilburg en Venlo reageerden ze wel 
meteen enthousiast. Omdat ze daar in 
een andere aanpak geloven. Ook sloot 
ons IDOLS*-project prima aan bij andere 
gemeentelijke initiatieven. Het scheelde ook 
dat daar ambtenaren zitten die durven expe-
rimenteren. Je hebt dus altijd een enthousi-
aste ambtenaar nodig die het intern voor je 
kan regelen. Anders loopt het project vast. 
Gaat het ineens over gebrek aan capaciteit 
en tijd. En sneeuwt het door een gebrek aan 
urgentie onder.

Ik vond het voortraject, dat zoeken naar ge-
meenten die aan IDOLS* wilden deelnemen, 
al heel waardevol en leerzaam. Hierdoor 
werden we duidelijk geconfronteerd met wat 
voor hen belangrijke argumenten zijn om 
wel of niet bij zo’n multistakeholder project 
te willen instappen. Vanuit de provincie 
Noord-Brabant hebben we in samenwerking 
met Limburg eerder een social designproject 
gedaan met tien waterschappen en gemeen-
ten, ook rondom het thema klimaatadaptatie. 
Daarbij hebben we veel geleerd over het wer-
ken met designers en gezien hoe ze objec-
tieve beleidsmaatregelen kunnen verbinden 

met de menselijke maat. Omdat ze denken 
vanuit de mens. Dat kunnen ze niet alleen, 
maar vraagt ook om ambtenaren met lef en 
doorzettingsvermogen. Om ambtenaren die 
kunnen luisteren, kijken en verbinden. Antici-
peer vooraf op capaciteiten en middelen om 
inwoners te helpen op het moment dat er bij 
hen beweging ontstaat. Als je dat niet voor 
elkaar kunt krijgen, moet je je afvragen of 
je wel een dergelijk traject wilt bewandelen. 
Een creatief proces dat leidt tot enthousiaste 
bewoners, en dan een overheid die niet thuis 
geeft, hoe teleurstellend is dat.
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Gek genoeg viel die coachomschrijving 
niet tot nauwelijks, tijdens de coachsessie 
vorige maand. Al bij een eerdere bijeenkomst 
gaven de coaches zichzelf allerlei 
prachtige benamingen waarvan enkele 
direct op de keuzelijst van Woord van het 
Jaar kunnen komen. Verbindingsterriër. 
Vruchtbaregrondkweker. Hartslagdoorvoeler. 
Onvoorstelbarehamvraagsteller. 
Onderstebovenwaterhaler. 
Vanhetvooringenomenpadduwer.

Daar kwam nu nog een flink aantal 
bij. In arbitraire en niet alfabetische 
volgorde. Vragensteller. Vertaler. Vangrail. 
Businessbrains. Backup. Klankbord. 
Acquisiteur. Observator. Luisterend Oor. 
Duwer. Partijen Onboarder. Teamlid. 
Hogeredoelbewaker. Probleemdefinieerder. 
Adviseur. Bemiddelaar. Blikverbreder. 
Richtingaanwijzer. Projectverkoper. 
Onderbuikgevoeloptafellegger. 
Initiatiefnemer. Procesbegeleider. 
Thermometer. Helicopter. 

Partijenbijelkaarbrenger. Procesingrijper. 
Lange termijnimpactborger. 
Gelijkwaardigheidpartijenbehouder. 
Schouder. Stillevrager. Spiegelaar.

Van Adviseur tot Vangrail. Hoeveel taken kan 
een coach dragen? Het is wel duidelijk dat 
een coach een duidelijke functiebeschrijving 
behoeft. Voor straks bij een tweede ronde. 
Zoveel harde en softe skills, dit is nogal een 
pakketje.

Ja. Wat is nu precies een coach? Hoe ervaren de coaches dat zelf na al die maanden. 
Voelen ze zich zelf wel happy onder die noemer. Een coach is toch die man of vrouw 
langs de zijlijn. Iemand die zijn team motiveert. Die een groep leidt, stuurt en richting 
geeft, op weg helpt naar dat ene einddoel. En ze daarbij zowel individueel als samen 

beter probeert te maken. Want een team is zo sterk als de zwakste schakel.

Door Gerbrand Bas, secretaris van de Federatie Creatieve Industrie en bedenker van IDOLS*

Het takenpakket van een coach 
in 38 omschrijvingen

Pleidooi voor een school voor
sociale creativiteit

Door Iselien Nabben (Kennisland), als opdrachtnemer bij No Minor Thing

Er ligt een multi-stakeholderuitdaging. En je hebt een groep creatieven 
die in de oplossing van zo’n groot maatschappelijk vraagstuk gelooft. 

Vaak ook vinden ze een partner om van hun idee een project te maken. 
Maar zodra ze met hun geloof aankloppen bij gemeentes, financiers of andere 
partijen, om anderen aan te moedigen zich bij hun project aan te sluiten, lopen 
ze tegen een stalen deur. En die gaat ook niet open. Omdat ze achter die deur 
niet goed begrijpen waarom zíj in dat project moeten geloven en zich moeten 

openstellen voor een idee waarbij hen geen concrete resultaten in 
het vooruitzicht worden gesteld.

Wat is het narratief?

Het verhaal van zo’n groep gelovigen is 
dus kennelijk niet overtuigend genoeg, nog 
niet sterk genoeg. Ze hebben een krachtig 
narratief nodig om te verhelderen waarom 
de samenleving bij het oplossen van de grote 
maatschappelijke vraagstukken van vandaag 
niet zonder de verbeeldingskracht, en het 
empatisch speculatief vermogen van de 
creatieve sector kan. Maar hoe kan die sector 
laten zien wat de maatschappelijke waarde is 
van creativiteit? Zonder vast te lopen binnen 
meer rechtlijnige en cognitieve logica’s?

Collectief leiderschap

Het zou helpen als de creatieve en culturele 
sector meer een eenheid zouden vormen. 
Het is binnen die sector nog te veel ieder 
voor zich. En alleen voor jezelf opkomen, 
helpt niet wanneer je met z’n allen je 
toegevoegde waarde bij het aanpakken van 
taaie maatschappelijke vraagstukken wilt 
aantonen. Dan heb je collectief leiderschap 
nodig. Pas als de creatieve sector een 
duidelijk gemeenschappelijk verhaal heeft, 
kan die op beleidsniveau iets betekenen.
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Penisdialoog

Ik ben namens Kennisland binnen Project 
IDOLS* verbonden aan de challenge ‘No 
Minor Thing’ waarbij verschillende partijen 
seksuele uitbuiting van minderjarigen willen 
aanpakken. Daarvoor ontwikkelden ze 
verschillende initiatieven. Circus Engelbrecht 
kwam met het idee om via bierflesjes en 
-blikjes een mannendialoog over seks op te 
starten. Aan de voorkant hebben ze daarvoor 
financiering gekregen van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Om mensen aan 
te moedigen mee te doen met die discussie 
bedachten ze een sixpack met tekeningen 
en instructies voor het voeren van een 
‘penisdialoog’.

Hoe opschalen?

Voor het opschalen van dat idee hebben 
ze het bedrijfsleven nodig, denk aan een 
brouwerij. Maar het betrekken van financiers 
in een later stadium van een project blijkt 
moeilijk. Omdat die vanaf de start niet bij 
het initiatief waren betrokken en daardoor 
het ‘waarom’ missen. Zo gaat dat vaker: 
vernieuwende initiatieven vinden aan de 
voorkant wel een ingang, bijvoorbeeld via de 
challenges van IDOLS* en What Design Can 
Do. Maar wie pakt het daarna op?

Nieuw vakgebied

Wat zou helpen, is wetenschappelijk bewijs 
voor de impact en maatschappelijke 
waarde van creativiteit. Essentieel om die 
onwetendheid achter die stalen deuren weg 
te nemen. Als je daar in zo’n hoge toren van 
een ministerie zit, letterlijk hoog boven de 
wereld, dat geeft een heel ander highbrow 
perspectief op problemen en vraagstukken 
dan vanuit de creatieve sector waar ze – 
vanzelfsprekend – vanuit de praktijk denken. 
Aan de andere kant moeten creatieven zich 
meer verdiepen in de wereld van ambtenaren 
en dossierhouders. Om te begrijpen hoe 
hun wereld eruitziet. Hiervoor is het nodig 
om met en van elkaar te leren. Ik zie die 
opleiding dan ook graag komen. Een school 
voor sociale creativiteit.

Sleutel ligt bij het aanwakkeren 
van de verbeelding

Door Jetske Freeve (Openers), opdrachtnemer hij het project Kruisbestuivers

Je moet in het begin van een project durven te vertragen en niet te veel druk leggen op 
snel resultaat. Dat is echt mijn aanbeveling. Blijf dus doorvragen, naar de essentie van 
de vraag. Het helpt daarbij enorm met kunstenaars te werken. Die kunnen goed luiste-
ren en, misschien nog belangrijker, goed verdragen dat ze iets niet weten. Ze zijn beter 

gewend aan het proces van niet-weten. Ze werken vanuit hun gevoel.

Ik ben mede-initiatiefnemer en probleem-
nemer van het project Kruisbestuivers. We 
werken daarin onder andere samen met 
kunstenares Emke Idema van Art Partner. Zij 
maakt theaterwerken die fungeren als een 
platform, ideeënspeeltuin of maatschappelijk 
laboratorium, op het snijvlak van theater, 
beeldende kunst, sociologie en gaming. 
Samen hebben we 44 mensen gesproken uit 
22 organisaties, van specialisten tot problee-
meigenaren, om te kijken wat er breed speelt 
op het gebied van biodiversiteit. Onze vraag: 
‘hoe krijgen we meer biodiversiteit in de 
infrastructuur van bouwprojecten vanaf de 
start, in plaats van als sluitpost.’ 

De oplossingen daarvoor zijn te voor de 
hand liggend: kennis en tools verstrekken, 
beleidsstukken schrijven en topbesluiten 
forceren. Dat hadden we ook voor dit project 
kunnen doen. Maar daarmee raken we niet 
het echte probleem. Er speelt een diepere 
laag. Want wanneer die oplossingen zo 
simpel zouden zijn, waarom worden ze dan 
niet uitgevoerd?

Een homp klei

We hebben die diepere laag ‘dynamieken’ 
genoemd en samengevat in negen 
inzichten. Ze vormden de basis van 
een spel waarbij we tijdens een eerste 
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workshop alle probleemeigenaren binnen de 
bouwsector – bouwers, provincie, burgers 
en kennisinsituten – fysiek wilden laten 
ervaren wat hen nou echt ervan weerhoudt 
om biodiversiteit binnen nieuwe projecten 
vanaf de start in hun plannen mee te nemen. 
‘Wat staat er nou echt letterlijk tussen jou 
en de oplossing?’ Dat obstakel hebben we 
geconcretiseerd door een homp klei. Een 
symbool voor de managementlaag van een 
bedrijf of organisatie waar ze vaak zo lastig 
doorheen konden komen. Iedereen begreep 
die metafoor meteen.

Meer domeinbreed denken please

Een tweede dynamiek bleek financiële 
verzuiling, vooral als het gaat om transitie 
van duurzaamheid. Ziekenhuispatiënten 
die uitkijken op bossen herstellen eerder. 
Dat is bekend. Huisartsen hoeven minder 
huisbezoeken af te leggen in wijken met veel 
groen. Dat is ook bekend. Maar bosbouwers 
hebben geen belang bij mensen die sneller 
genezen. Ziekteverzekeraars wel. Dus loopt 
zo’n initiatief vast als je groen wilt bouwen 
in steden. Omdat zo’n bouwproject terecht 
komt op het bordje van de gedeputeerde of 
wethouder van Wonen, Zorg of Milieu. 

Dat zou eigenlijk niet van belang mogen 
zijn. Binnen de overheid zouden ze zo’n 
project vanaf de start, zonder te denken in 
portefeuilles, samen moeten oppakken. Maar 
zo is de overheid nog niet georganiseerd. 
Het bedrijfsleven ook niet. Wanneer je daar 
vooraf geldpotjes gaat verdelen, ontstaat 
nadien gedoe over diezelfde potjes. Dat 
blijf je ook houden als je de geldstromen 
en financiering van grote complexe 
vraagstukken niet anders gaat inrichten. 
Binnen overheid en het bedrijfsleven zouden 
ze meer domeinbreed moeten denken.

Het belangrijkste inzicht dat wij hebben 
opgedaan: er is een groot gebrek aan 
verbeeldingskracht. De meeste mensen 
die wij spraken, hadden geen idee van hoe 
een wijk met veel biodiversiteit er in hun 
droom zou uitzien. Vaak deden ze een 
beetje lacherig over paddentunnels en 
zwaluwvliegroutes, dat was het eigenlijk 
wel. Ook hadden ze bij de term eerder 
associaties met milieuactivisme dan dat ze 
beroemde voorbeelden van biodiversiteit 
in steden als New York (The High Line) en 
Singapore (Bishan Park, Kallang Riverside) 
konden benoemen. Het begrip biodiversiteit 
maakte onder hen de verkeerde dingen los. 
Dat vonden we gek. Want als we hen vroegen 
waar ze zelf wilden wonen, kozen negen 
van de tien voor een groene omgeving. 
Ook gingen velen in hun vrije tijd graag de 
natuur in en bleken ze veel plezier te beleven 
aan tuinvogels. Maar blijkbaar laten ze hun 
persoonlijke waarden en wensen achter op 
een bankje voor hun kantoor zodra ze door 
de draaideur van hun organisatie lopen.

Biodiverse ambitie

We hebben de afgelopen maanden 
ervaren hoe je de uitgangspunten van 
IDOLS* succesvol kunt inzetten om een 
complex probleem zoals ‘Biodiversiteit 
in de bouw’ succesvol verder te brengen. 
Namelijk: ga vanaf de start aan tafel 
met meerdere probleemeigenaren en 
verschillende creatieven, kunstenaars en 
andersdenkenden. Dat is ook precies wat 
wij nu gaan doen. Voor een bouwproject 
in de stad Rotterdam waarin we meerdere 
partijen met elkaar verbinden in een 
biodiverse ambitie. Het moet zorgen voor 
een haalbaar en breed gedragen ontwerp 
waar biodiversiteit niet de sluitpost maar 
het uitgangspunt is. We weten nu: zo’n 
stappenplan begint met het samenbrengen 
van partijen en het losmaken van 
verbeelding.



95

Want ja, daar zit je dan. Alleen mistroostig 
thuis met bierviltjes zonder biervlekken. Er 
viel ook niet echt veel te vieren, met iedereen 
op meer dan anderhalve meter, en floep, 
ineens was iedereen ook nog eens verstopt in 
breakoutrooms om elkaar te bevragen over 
‘hè, welke stelling hadden we ook alweer’.

Eerst maar eens een voorstelrondje. 
Gelukkig, daar kwam Angelina weer rumoerig 
binnenvallen. Net op tijd voor de stelling. 
Want ja, die coaches. Voor wie zijn die er nou 
eigenlijk. Voor hem of voor haar. Voor dit of 
voor dat.

Maak hem of haar de coach van het 
vraagstuk. Niet in dienst van wie anders ook.

Wacht even, wat is dit nou weer voor 
technisch dilemma, een Black & Decker 
komt knetterend voorbij of is het een 
drilboor? Welke coach wordt hier in mootjes 
gezagen? Was die niet genoeg in dienst van 
het vraagstuk? Of worden tegenstanders 

van de stelling al direct op gruwelijke wijze 
terechtgesteld?

Ja, lieve mensen, het zijn complexe 
vraagstukken. Die arme coaches. Moet 
hij kiezen voor proces of inhoud? Een 
coach heeft geen belang. Waar is dan zijn 
intrinsieke motivatie?

Daarom is die nodig, een coach met ervaring. 
Een coach die iets van inhoud meeneemt. 
Hij moet meer doen dan anderhalve meter 
afstand nemen, en zorgen voor een agenda 
en kaakjes bij de thee.

Een coach moet ervaring hebben van het 
creatieve proces. Weten hoe de hazen lopen 
binnen de overheid. Een snuffelstage aan 
het begin. Ook interessant voor de andere 
projectdeelnemers.

Project Snuf, in plaats van Project Idols.

Summertime and the living is easy.

Summertime and 
the living is easy

Door Cor Hospes, columnist bij IDOLS*

Zoals geschreven en gepresenteerd op de IDOLS* Meetup van 25 juni 2020.

Het begon zo zwoel. Naast enkele ‘technische dilemma’s’ en Angelina 
die hardop worstelde met de camera en een man in een te strak hemdje. Maar ondanks 

dat o zo te kekke hemdje kon het niet echt feestelijk worden, ook niet toen 
die de sexy sax een toontje snellere westcoast blies.Ook voor opdrachtgevers in de publieke sector 

is het niet eenvoudig om de creatieve en culturele 

sector op een goede manier te betrekken bij het 

vinden van oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. Er is te weinig kennis over 

samenwerkingsprocessen met creatieve makers 

die leiden tot impact. Daarom zijn de leerervaringen 

van IDOLS* zo belangrijk.

Tabo Goudswaard, boegbeeld Sociaal Creatieve Raad  
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Gerbrand mag volgende week op 
snuffelstage bij minister van Engelshoven.

Summertime and the living is easy.
We zien elkaar vast in Eindhoven. Dan dragen 
we allemaal uit dankbaarheid vlotte Hugo 
de Jonge-schoenen. Met onder onze oksels 
geklemd een streng rapport van de TU Delft 
en een canvas dat verdwijnt in een jungle van 
vragen met een baken dat een licht schijnt op 
wat nog komen gaat. Sociale innovatie voor 
Black Lives Matter, voor sociale innovatie 
voor ziekenhuizen met lekkende rode 
kruizen en voor eenzame leerlingen thuis die 
hun meester en juf zo missen.
 
Het komt zeker goed met die opgeschaalde 
bierviltjes. Daar gaan gerust de glazen voor 
rinkelen.

So hush little baby, don’t you cry…..

Wat zou er zijn gebeurd als de coaches 
er niet waren geweest? Wat was hun nut 
eigenlijk? Zou de uitkomst van het project 
zonder hen anders zijn geweest? Dan had 
iemand anders die coachrol waarschijnlijk 
wel gepakt. Nee, duidelijk. Idols moet meer 
snuffelen, meer overkoepelend snuffelen.

‘Gatsie’, zegt een coach.

Een ander reageert: ‘Ik weet niet of ik dan 
nog mag meedoen’.

‘Misschien is dat wel waar.’

‘Creatieven zorgen voor glimlachjes bij 
ambtenaren’, krijg ik binnen via de chat.

Vincent vond het na een uurtje zoomen 
welletjes. Die ging snuffelen thuis. Dennis 
nam het over.

Hallo Dennis. Bij wie wil jij graag op stage? 
We gaan draaien aan het rad. Oei, bijna 
Marjolein aan de beurt.

Dennis, jij krijgt vuurwerk.

‘Nee, het project is van niemand.’

‘Misschien is dat wel waar.’

Randvoorwaarde voor Project Idols* 2? Het 
volgende hamerstuk. Eigenaarschap, zegt 
iemand. Meer geld. Natuurlijk, altijd weer dat 
geld.

Kom op, tijd voor een listacle. Een Top 3 van 
de Do’s, en een Top 3 van de Dont’s voor 
Project Idols 2.

Nou Jan, kom er maar in. Ja, zo’n breakout 
room, je zou er ook een baard van krijgen. De 
online concentratie verflauwt.

Marjolein ververst haar voetenbadje met 
koud water.

Mark heeft een boekenkast geschakeerd op 
kaftkleur

De tijd dringt. Nog 3 do’s binnen 3 minuten.

Kortere sprints.

Meer creativitijd. O nee, drie creatieven is te 
veel.

Bij de start duidelijker je commitment 
uitspreken. Dat is een fijn taakje voor de – 
plots onafhankelijke – coaches. O nee, dat 
weten we nog niet. Die moesten immers meer 
inhoud en een snuffelantenne meenemen? 
Met een picknicktafel. Zonder stroop en druk 
op de ketel.

‘Een do is ook een don’t’, hoor ik

‘Ja, da’s waar.’

‘En wie doet dat?’

Nee, er is geen coherent verslag meer 
mogelijk.
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Overheid, verzekeraars en zorginstellingen 
lukt het maar niet de discussie over 
mantelzorg permanent op de agenda krijgen. 
Vaak gaan met ze met een team een dag in 
een hok of op de hei zitten en om z’n allen 
geeltjes te plakken. Het product is vaak een 
rapport met de bevestiging van het probleem 
en ongetwijfeld waardevolle inzichten. Of 
een briefing voor een reclamecampagne. 
Alle betrokkenen weten dat dit niet de 
meest effectieve manier is om complexe 
maatschappelijke vraagstukken aan te 
pakken en structureel op te lossen. Toch 
gebeurt het.

Mantelzorgsimulator

IDOLS* heeft aangetoond hoe dat anders 
kan. Voor de mantelzorgcase hebben we vijf 
creatieve bedrijven en vijf probleemeige-
naren bij elkaar weten te brengen. Samen 
ontwikkelden ze ‘mantelzorgsimulator’. Een 
huisje waarin je in drie minuten ervaart hoe 

het is om verzorgd te worden. Je zit in dat 
huisje met een koptelefoon op, met een 
actrice die je heel liefdevol verzorgt. Via de 
koptelefoon hoor je haar gedachten. En dan 
ineens verdwijnt zij.

Die simulator is op verschillende plekken 
neergezet. In winkelcentra en op andere 
plaatsen met een zeer gemengd publiek. 
Mensen kwamen soms met tranen in hun 
ogen uit dat huisje tevoorschijn. Na afloop 
konden ze vertellen hoe ze wilden dat hun 
toekomst eruit moest zien en welke stappen 
ze daarvoor nu al konden nemen. Er ontstond 
direct een gesprek. En na afloop ook met 
anderen.

De macht van de markt
Door Gerbrand Bas, secretaris van de Federatie Creatieve Industrie en bedenker van IDOLS*

‘Nederland voorbereiden op mantelzorg’ is een van de projecten die het idee 
achter IDOLS* spraakmakend verbeeldt. We weten het allemaal: mantelzorg is 

een groot maatschappelijk vraagstuk. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wonen. Dat vereist dat we meer voor onszelf én elkaar gaan zorgen. 

Toch is mantelzorg een onderwerp waar we met een grote boog omheen lopen. 
Ouders en hun kinderen vinden het lastig om het onderwerp aan te kaarten: 

78 procent van de volwassen kinderen heeft niet met hun ouders besproken hoe 
ze de zorg voor hen gaan regelen, mochten ze hulpbehoevend worden; ruim 
80 procent van de ouders wil hun kinderen niet opzadelen met een gesprek 

over mantelzorg. Iedereen wil graag oud worden, maar niet oud zijn.

Lostrekken van papier

De mantelzorgsimulator hebben we namens 
IDOLS* vorig jaar ook gepresenteerd op de 
Dutch Design Week. Ook mensen uit de top 
van de ministeries ondergingen die ervaring 
en ik weet zeker dat ze die interventie niet 
snel zullen vergeten. Omdat die interventie 
het probleem lostrok van papier. De 
mantelzorgsimulator maakte het onderwerp 
persoonlijk. Gaf het probleem een gezicht 
waardoor de kern van het probleem leidend 
werd.

Deze case, en ook de andere IDOLS*-
projecten, versterkte nog eens mijn idee 
dat kunstenaars een heel andere waarde 
toevoegen. Creatieven schieten vaak snel in 
een oplossing: een app, filmpje of poster. Via 
die mantelzorgsimulator voegen kunstenaars 
de kracht van de ervaring, van de beleving 
toe. En geven ze de adviezen en rapporten 
een gezicht.

De macht van de markt

Een andere sleutelconclusie gaat over 
schaal, of liever het ontbreken daarvan in de 
culturele en creatieve sector. Veel creatieve 
partijen zijn in hun soort misschien wel 
groot, maar blijven per definitie klein voor 
overheidsorganisaties en grote bedrijven. 
Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld 
de grote adviesbureaus. Uurtarieven zijn 
ook daarom in hun geval geen onderwerp 
van discussie. Een gevolg van positionering 
en marktmacht. Creatieve bureaus werken 
vaak op basis van een resultaatsverplichting 
waardoor de toch al krappe uurtarieven nog 
verder onder druk komen te staan. Culturele 
bedrijven zakken daar nog weer onder.

Wanneer je als creatief bureau dus meer 
macht wilt hebben, zul je je diensten met 
iemand anders moeten aanbieden. Moet 
je elkaar versterken. Bijvoorbeeld door 
het organiseren van schaal via een goed 
functionerend consortium op basis van 
gelijkwaardigheid. Dan heb je meer invloed 
op de prijsstelling, voorwaarden en condities. 
Dat is iets anders dan een hoofdaannemer en 
toeleveranciers. Als je samen onder dezelfde 
voorwaarden werkt aan dezelfde klus 
betekent ook dat je ook op dezelfde condities 
factureert. Dat verklaart ook een deel van 
het succes van het mantelzorgproject.
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Coach heeft sleutelrol

We hebben met onze tien projecten tien 
keer aangetoond dat zo’n gezamenlijke 
aanpak werkt bij het aanpakken van grote 
maatschappelijke vraagstukken. Dat je 
ook aan de aanbodkant krachten moet 
zien te bundelen. De coach heeft een 
sleutelrol bij het bijeenbrengen van de 
probleemeigenaren en het organiseren, 
stimuleren en professionaliseren van 
publiek opdrachtgeverschap rond complexe 
maatschappelijk vraagstukken. Daardoor 
ontstaat ruimte én een nieuwe markt voor de 
culturele en creatieve sector. Plat gezegd: 
een coach moet probleemeigenaren tot 
gezamenlijk opdrachtgeverschap zien te 
bewegen. Een coach moet ervoor zorgen 
dat er bij hen iemand opstaat die zegt: ‘Wij 
kunnen dit probleem niet zelf oplossen. Ik 
neem de verantwoording, dit is de opdracht 
en we werken samen met culturele en 
creatieve professionals aan de oplossing 
ervan’.

Ik weet het, dat is lastig. Want daarbij 
hoort ook budgetverantwoordelijkheid. 
Het gaat tenslotte ook vaak om publiek 
geld. En dan maar afwachten of het met 
zo’n project wel goed komt. Dat gaat 
dan ook alleen lukken wanneer er aan 
de kant van de probleemeigenaren een 
gemeenschappelijk besef ontstaat dat 
een probleem de mogelijkheden van weer 
een projectgroep te boven gaat. Seksueel 
misbruik onder minderjarigen, toenemende 
schulden en steeds vaker voorkomende 
obesitas bij jongeren, het terugdringen van 
het broeikaseffect: dat kun je niet oplossen 
met een simpele interventie. Met weer een 
Postbus 51 slogan, dat is te makkelijk. Met 
Project IDOLS* verkennen we nieuwe wegen 
die bijdragen aan meer maatschappelijke 
impact.

Het idee achter IDOLS* is goed. Zorgen voor 
een grotere taartpunt voor de creatieve 
sector. Ik vind het een nobel en noodzakelijk 
streven dat je de creatieve sector niet in de 
creatieve hoek laat zitten en hun licht op 
complexe maatschappelijke vraagstukken 
laat schijnen. Dan krijg je gewoon andere 
ideeën. Veel vooruitstrevende medische 
uitvindingen komen vaak uit sectoren net 
daarbuiten. Dus het is in de wortels heel 
legitiem en goed dat hiervoor geld, tijd en 
mensen worden vrijgemaakt.

Of Project IDOLS* in deze vorm de perfecte 
manier is, nee, dat weet ik niet.
Kijk, dit is leergeld. Ik heb het niet alleen 
over ons project, ook over andere, want 
ik heb tijdens die tussensessies met veel 
mensen gesproken. Maar ik denk dat het heel 
ambitieus was om bij elk vraagstuk zoveel 

partijen te betrekken, en dan ook nog eens te 
verwachten dat die samen met een gestruc-
tureerd proces en gestructureerde oplossing 
zouden komen. Dit alles maakte het te wollig, 
heb ik ervaren.

Veel verwachtingen

Veel deelnemende partijen, dat zijn ook veel 
meningen, veel visies, veel verwachtingen, en 
ja, het zijn vooral die verwachtingen waar het 
om gaat en die waren hooggespannen. Dat 
heb ik ook steeds gezegd in de tussenfases, 
in de presentaties: dit creatieve proces is 
heel belangrijk, we hopen met een oplossing 
te komen, iets wat schaalbaar is, wat leven 
na IDOLS* heeft, en ik denk ook dat dit ons 
voor een deel gelukt is, maar in de beperkte 
periode, met al die bordjes in de lucht, en 
al die partijen, moeten we ook blij zijn als 
we überhaupt tot iets komen. Het gaat om 

Door Daan Faber (Mister Kitchen), opdrachtnemer bij Kilometervreters

Het mag scherper. Ik hoop dat er snel een sessie van IDOLS*-deelnemers 
komt voor het opstellen van een helderder structuur. Een bijeenkomst waarin 
we de learnings opschrijven en waar iedereen mag spuien over dit ging goed 

en dit kan beter, kortom, wat wordt het A4’tje voor de volgende keer. 
Moeilijker moet je het ook niet maken.

Meer structuur graag
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het scheppende proces, dat is het doel. Als 
iedereen onderweg aan zijn eigen doel blijft 
hangen, wordt dat proces geen creatief, maar 
een politiek proces en daar moet je natuurlijk 
ver weg van blijven.

Kapiteins

Die wolligheid had – in ons geval – ook met 
de betrokken partijen te maken. We hadden 
veel kapiteins, vooral aan de opdrachtgevers-
kant, en die waren toch wel op een ietwat op-
portune manier bij het project geplukt. Wil je 
meedoen? Wil je probleemeigenaar worden? 
Dat wil iedereen natuurlijk. Maar meedoen 
betekent vooral ook willen samenwerken en 
tijd willen vrijmaken. Wanneer mensen kwa-
men, werd er ook geknald. Maar de commit-
ment om daar überhaupt te zijn, dan wel in te 
bellen en op tijd op dingen te reageren, dat is 
de kern van waarom het af en toe stroef ging 
en botste.

Dat is eigen aan elke partij, eigen aan de 
mens zelfs, die kunnen soms moeilijk over 
hun eigen belang of liefde heenstappen. 
Dan moet je een sterke coach hebben, die 
een duidelijke pet draagt en een duidelijke 
opdracht heeft, die dat proces vlot trekt of 
daarvan de baas wordt, en nee, dat valt niet 
mee. Het lijkt me trouwens voor elke coach 
moeilijk tussen al die partijen te manoeu-
vreren en het roer in handen te hebben en 
houden. Ik weet ook niet of dat de rol is van 
de coach. Ik denk dat die gewoon de boel bij 
elkaar moet houden.

Het leergeld van IDOLS* is volgens mij dan 
ook dat je direct al in de voorfase moet ver-
duidelijken wat mensen moeten investeren. 
Niet alleen in tijd en geld, maar vooral in de 
koers die je met elkaar kiest. Daarna moet je 
al je eigen dingen, je ego en jouw belangen 
en ideeën loslaten en gewoon op die koers 
doorrammen, want you can’t please all the 
people, all the time. Om met iedereen reke-
ning te blijven houden, werkte bij ons een 
beetje verstikkend.

Voorselectie

Ook denk ik dat je in het voortraject een 
strengere selectie nodig hebt. Of dat je dat 
op een andere manier moet doen. Het vage 
van IDOLS* is tegelijk het leuke. Dat je zoals 
wij aan andere creatieve partijen wordt 
gekoppeld, terwijl verderop verschillende 
opdrachtgevers handen schudden en dat je 
even later samen een conglomeraat vormt. 
Dat heeft natuurlijk iets gemaakts. Toch moet 
je met elkaar een gezamenlijk vraagstuk 
formuleren, en daarbij heeft iedereen andere 
verwachtingen, andere dromen, visies en 
belangen. Vooral dat beginstuk vergde heel 
veel tijd en dat ging ten koste van de tijd die 
je kunt stoppen in creativiteit.

Daarom heb je, los van de coach, iemand 
nodig die dat beginvraagstuk eruit perst. Het 
gevaar daarvan is misschien dat je je dan al 
snel beperkt. Maar mijn ervaring is: door be-
perkingen word je juist creatiever. Als je alles 
kunt, gaat het zwabberen. We hadden onze 
meest vruchtbare fase toen er knopen waren 
doorgehakt, ego’s waren omgestoten en we 
gewoon dat creatieve proces zijn ingegaan, 
ja, zo werkt het, zo werkt het altijd natuurlijk, 
want dan kom je tot dingen die een kern en 
richting hebben. Maar die zoektocht daar 
naartoe, het managen van die zoektocht, 
heeft disproportioneel veel tijd en energie 
gekost, en ja, dat is ook een leerproces.

Vaagheid is mooi, daardoor kan alles. Maar 
ik heb dan toch als creatief behoefte aan ka-
ders. Ik kan me dan ook voorstellen, hardop 
denkend, dat in het voortraject de vragen al 
voor een deel worden verzonnen. Creatieven 
kun je goed aansturen door ze een concrete 
vraag voor te leggen waar ze creatief over 
kunnen nadenken. Maar als ze ook nog 
creatief moeten zijn in het formuleren van 
diezelfde vraag? Dat zijn twee radartjes die 
soms elkaar niet versterken. Je moet eerst 
een creatieve vraag bedenken die je daarna 
creatief moet beantwoorden. Dat klinkt ook 
raar. Het inkaderen op een eerder moment 
van de probleemstelling maakt het proces 
misschien juist wel creatiever. Het vizier 
moet eerder op scherp staan.

Besliskracht

Er moet dus op een doeltreffender manier 
een vraag komen en daarna een duidelijker 
beslisstructuur. Een drijvende besliskracht 
die de motor laat gaan. Of dat de coach 
is? Voor wie is de coach? Behartigt die het 
belang van creatieven of de opdrachtgevers? 
Die wil iedereen toch te vriend houden? 
Daarom is het voor een coach moeilijk streng 
op te treden. Een coach is goed voor het 
verzorgen van de motor, maar de motor zelf 
moet een directie of senaat zijn die bestaat 
uit de coach en een vertegenwoordiger van 
de opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
Samen komen die eens in de twee weken bij 
elkaar en dan moeten ze gewoon hakken. 
Keuzes maken. Dit gaan we doen. Kies al 
vroeg voor een duidelijke koers, zodat voor 
het creatieve traject meer tijd en energie 
overblijft.
 
Ik vond IDOLS* een hobbelige weg, een 
leerzame weg. Maar ik denk dat die weg ge-
stroomlijnder kan én moet als je dit nog een 
keer gaat doen.
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Door Jan Belon (Afdeling Buitengewone Zaken), opdrachtnemer bij MONNIE

Dat zou ik bij een volgend Project IDOLS heel verstandig vinden. Wanneer je die 
scheiding weghaalt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdat je als een groep 
naar buiten kunt treden. Je werkt immers samen aan een maatschappelijk probleem 
en daarvan is niet een partij de probleemeigenaar. Het moet gaan om een collectieve 

aanpak, een soort collectieve intelligentie, waarbij gelijkwaardigheid voorop staat. 
Dat is echt de randvoorwaarde om in alle openheid met elkaar iets vets te maken.

Gelijkwaardigheid 
als voorwaarde

Geldt ook voor de honorering. Verschillen van 
een factor drie in uurtarief wanneer je samen 
optrekt om een probleem op te lossen, ja, dat 
voelt raar. ‘Waarom is jouw uurtarief het dub-
bele van dat van mij?’ Dan start je niet vanuit 
gelijkwaardigheid. Natuurlijk, Messi verdient 
meer dan de rest van het team. Maar bij Mes-
si weten die andere spelers dat. Het project 
moet beter worden van de samenwerking, 
niet van het individu.

Het belang van het interrelationele

Vanaf de start moet je dan ook direct werken 
aan die gelijkwaardigheid, aan het interrelati-
onele. Je gaat een jaar of nog langer met an-
deren samenwerken. Het gaat dan niet altijd 
over de inhoud, het gaat dan niet alleen over 

zakelijke afspraken, maar vooral ook over 
mensen en ja, die hebben menselijke trekjes 
die af en toe in het voor- of nadeel van zo’n 
projectgroep kunnen werken. Daarom is het 
belangrijk dat je veel aandacht besteedt 
aan het emotioneel-sociale karakter van die 
groep. Moet je ruimte geven aan  elkaars 
gevoelens. Misschien door vooraf met elkaar 
een weekendje vlotten te bouwen of te 
fietsen ofzo? Om te kijken wat je deelt. Om 
begrip voor elkaar te krijgen zodat je beter 
kunt samenwerken.

Mijn IDOLS*-learnings zitten ook in dat 
emotionele. Je moet weten, ik ben nogal direct 
en straight-forward over hoe je een project 
begeleidt. Ik ben ondernemer, een kartrekker. 

Iemand die vooroploopt, de rest volgt. En dan 
heb je een coach die ineens iedereen individu-
eel gaat bevragen. ‘Wat vind jij daarvan?’ ‘Hoe 
voel jij je daarbij?’ Ik dacht, godsamme, wat 
een gedoe, ik ergerde me daar kapot aan. Moe-
ten we bij alles zo emo doen? Dat werkt initieel 
vertragend. Toch is het extreem belangrijk 
dat je oog houdt voor elkaar. Dat je aandacht 
houdt voor de waarde die iedereen bijdraagt 
aan het geheel. Veranderdeskundigen werken 
ook zo. Lekker paardenlopen met het manage-
mentteam. Dan denk je van een afstand ook, 
‘okay, is dit het nou? Maar ja, echt, dat is het.

Lang leve de coach

Mijn grootste openbaring was de rol van 
de coach. Bij complexe projecten is het zo 
belangrijk dat je een neutraal iemand aan 
boord hebt. Iemand die alle stakeholders bij 
elkaar houdt. Dat doet normaal een project-
manager. Bij ons is dat meestal iemand van 
het bureau die met een ontwerpblik dat hele 
proces volgt en zelf zelden de tijd en ruimte 
neemt om even met mensen te praten. Om 
te kijken of ze allemaal nog wel op dezelfde 
lijn zitten. Maar hij ontbeert vaak afstand en 
objectiviteit. Terwijl een coach juist neutraal 
moet zijn. Om zo’n groot project in balans te 
kunnen houden. Als dat te veel overhelt naar 
de opdrachtgevers of -nemers, is dat niet 
goed. Want daarmee is die gelijkwaardigheid 
weer weg. Dat betekent dat een coach – zoals 
bij IDOLS* – niet aan de opdrachtgeverskant 
moet zitten. Echt, die rol van een coach, dat 
is voor mij een van de grootste inzichten van 
IDOLS*. We gaan die zelf in de toekomst ook 
gebruiken.

De hartslag

Nelia, onze coach had het over het belang 
van de hartslag. Dat betekende elke week een 
teamcall. Ik was daar aan het begin heel scep-
tisch over. ‘Kom op zeg’, reageerde ik, ‘met 
z’n achten elke week lullen, een jaar lang, 
tegen een fiks uurtarief voor een project dat 
draait om het voorkomen van schuld onder 
jongeren’. Ik heb geen spijt van die uitspraak, 
maar kijk wel anders aan tegen die hartslag. 
De waarde daarvan is bij complexere trajec-
ten echt groot, heb ik gemerkt. Het zorgt voor 
een vertrouwd gevoel. Vooral omdat binnen 
consortia altijd subclubjes en subcultuurtjes 
ontstaan. Gewoon een rekensommetje. Stel 
dat je elkaar twee maanden niet hebt gespro-
ken, en je bent in die periode ver van elkaar 
afgedreven, dan moet je weer flink veel tijd 
besteden om samen te komen. Als je die tijd 
bij elkaar optelt, en die vergelijkt met – alleen 
al – elke twee weken een half uurtje bellen, 
dus even met elkaar de stand van zaken door-
nemen, ja, dan levert dat heel veel voordelen 
op. Die term hartslag is ook goed. Niks geen 
meeting, niks vergadering, dan krijg je een 
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vergadercultuur. En dat is de dood in de pot.
Achteraf hadden we die calls misschien 
anders moeten inrichten. Met elke twee 
maanden een retrospectie. Terugkijken en 
uitzoomen: wat kan beter. Dat zat nu te veel 
aan het einde van het project. We voelden 
de heartbeats wel, maar hebben daar direct 
te weinig concreets mee gedaan. Het was te 
procesmatig, te veel gericht op de stand van 
zaken. We hadden af en toe wat langer en 
dieper mogen graven. Zijn we echt nog bezig 
met waarvoor we een half jaar gelden hebben 
getekend? Zitten we on track of moeten we 
het doel bijstellen? We hadden zes doel-
stellingen, dat was de leidraad van het hele 
traject. Halverwege had je kunnen zeggen, 
wacht even, slaat doelstelling vier nog wel 
ergens op?

Van Project naar Stichting

IDOLS* was voor ons geen startpunt, maar 
een katalysator. We waren al bezig met Mon-
nie, hadden al een beetje snelheid. Dankzij 
IDOLS* kregen we de kans andere disciplines 
aan boord te halen. Een mediapartner en 
iemand die thuis was binnen de commerciële 
sector. We hoefden dus niet meer door die 
vertragende opbouwfase. Hoefden niet meer 
aan elkaar te snuffelen. Die opstartfase be-
paalt enorm hoe zo’n complex project verder 
verloopt. Het team is belangrijker dan de 
inhoud. En ja, we gaan door. Als een stichting 
met extra pilots die we hebben verdiend, 
dankzij IDOLS*. Met andere partners die 
met ons willen verder gaan. We gaan Monnie 
echt runnen als een business. In het najaar 
hebben we nieuws over hoe we staan.

IDOLS* staat voor een nieuwe aanpak. Daar 
horen nieuwe processen, rollen en waar-
den bij. Knowhow over die werkwijze wordt 
ontwikkeld vanuit de praktijk van de deelne-
mende projecten. Wat voegt IDOLS* precies 
toe? Hoe kan de nieuwe werkwijze die er 
uit voortkomt zich manifesteren en breder 
worden toegepast? Om het kader voor de 
creatieve industrie op te rekken en creatie in 
te bedden binnen innovatie is het nodig deze 
nieuwe benadering op de kaart te zetten. 
Want bij innovatie denken te veel bedrijven 
nog automatisch aan technologische innova-
tie. En dat moet nu echt anders.

Jongeren en gezonde leefstijl

Ons project Studio Osdorperban draait om 
jongeren en gezond opgroeien. Overgewicht 
en andere gezondheidsproblemen kun je 
alleen samen met jongeren aanpakken en 
voorkomen. Met een integrale, in de leefom-
geving van de jongeren ingebedde aanpak. 
Zoals geldt voor alle complexe maatschap-
pelijke vraagstukken, je moet echt met de 
mensen om wie het gaat samenwerken. De 
tijd is voorbij dat een ontwerper zegt: ‘Okay, 
ik heb goed geluisterd, dit is het probleem. 
Daar heb ik wel een ideetje over. Dat ga ik 
testen en op basis van de reacties maak ik 
een definitief ontwerp.’ Zo’n aanpak levert 
echt geen vernieuwende benaderingen op. 
Omdat je begint vanuit een vaststaand kader.

Door Diana Krabbendam (the Beach), opdrachtnemer bij De Gezonde Tiener in 2033.

Als ontwerper volg ik met extra interesse het ontwerpproces van IDOLS*. 
Net als het proces van ons IDOLS*-project Studio Osdorperban, bevindt IDOLS* zich 

nog in de fase van het ‘makerschap’. Wat gaan we doen of maken en hoe kunnen we dat 
verbeteren? Als dat allemaal staat, volgt de fase van ‘eigenaarschap’ om door 

te groeien naar ‘meesterschap’, waaruit leiderschap kan ontstaan.

IDOLS* moet uitgroeien 
tot een merk
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Werkplaats The Beach

Dan moeten die jongeren wel willen mee-
doen. Met The Beach, een werkplaats in 
Amsterdam Nieuw-West werken ontwerpers 
en kunstenaars al lange tijd samen met 
bewoners aan thema’s die spelen in de wijk. 
En die uit de gemeenschap zelf komen. Het 
thema gezondheid, waar onze opdrachtge-
vers in het IDOLS*-project mee kwamen, 
leefde trouwens onder jongeren in de buurt 
totaal niet. Toch ontdekten ze al snel dat ze 
bij de vele eettentjes in de belangrijkste win-
kelstraat geen gezond eten konden krijgen. 
Dat opende de deur naar gesprekken over 
wat gezond eten eigenlijk is. Plus onderwer-
pen die voor hen met gezondheid hadden 
te maken: gezien worden, bewegingsruimte 
en veiligheid. Ze begrijpen heel goed dat 
gezondheid over hun eigen leefwereld gaat. 
Van daaruit vonden ze nieuwe benaderingen 
van gezond opgroeien.

Je hebt jongeren echt nodig. Als het gaat 
over jongerenbeleid en jongerenactiviteiten. 
Bij ons in de studio werken ze met kun-
stenaars, ontwerpers en andere creatieve 
makers aan een echte opdracht. Om hun wijk 
gezond te maken. Jongens en meiden tussen 
de 13 en 15 jaar van verschillende opleidings-
niveaus en met verschillende achtergronden. 
Ondertussen leren ze allerlei skills zoals 
ontwerpen, fotograferen, samenwerken, 
organiseren en presenteren, en nee, daar 
hadden ze niet altijd direct zin in. Het blijft af 
en toe lastig om jongeren te motiveren. Maar 
veel lol en 2,50 euro per uur bleek aanvan-
kelijk een goede motivatie om mee te doen. 
Toen hun ontwerpen echte producten bleken 
te worden veranderde hun motivatie. Ook 
de opdrachtgevers maakten een waardevol 
leerproces door. Ze werkten ineens niet 
voor, maar met jongeren. Dat was wel even 
wennen.

Conferentie en starterskit

We organiseren binnenkort een conferentie 
waarin we onze vanuit een wijk ontwikkelde 
methode agenderen. Schaal is heel belangrijk 
voor het creëren van betrokkenheid, weten 
we. Een project moet dichtbij en herkenbaar 
zijn. Je moet alle betrokkenen bij wijze van 
spreken kunnen aanwijzen. We hebben al de 
‘starterskit wijkstudio’ ontwikkeld. Een model 
dat in andere gemeenten ook bij jongeren-
projecten gebruikt kan worden.

Meet-Ups en coaches

Het is echt goed dat IDOLS* er is. Ik vond de 
meet-ups heel goed, maar die kun je beter 
inzetten, denk ik. Met scherpe discussies en 
debatten op metaniveau om meer en beter 
van elkaar te leren. Om te komen tot een 
eenduidige gemeenschappelijke basis. Wat 
zijn binnen de projecten essentiële proble-
men? Welke issues keren steeds weer terug? 
Goed ook dat er kritisch naar de rol van de 
coach wordt gekeken. Oorspronkelijk was het 
idee dat die er alleen voor de opdrachtgever 
zou zijn. Op basis van onze eigen ervaring zie 
ik kansen voor het inzetten van coaches die 
zich kunnen verplaatsen in beide werelden. 
Een aanspreekpunt die weet waar opdracht-
gevers én opdrachtnemers naar zoeken en 
waarmee ze worstelen.

Enkele IDOLS*-initiatieven en samenwer-
kingsverbanden zijn blijvertjes, hoorde ik. 
Zo is ook The Beach geboren, uit de Creative 
Challenge Call. Een initiatief van de minis-
teries van EZ en OCW dat liep tussen 2006 
en 2008 om netwerkvorming, kennisuitwis-
seling en samenwerking tussen creatieve 
organisaties en het bedrijfsleven te bevorde-
ren. Ook die challenge zorgde voor nieuwe 
initiatieven en ideeën om de creatieve sector 
met andere sectoren te verbinden. Maar 
dat blijft lastig. Ik hoop dan ook dat IDOLS* 
snel uitgroeit tot een stevig platform, een 
krachtig merk.



Deel III

En door

Wij zijn nu bezig om een social design project 

op te zetten rondom het tastbaar maken van 

een andere maatschappelijke uitdaging. 

We hebben voorbeelden uit de IDOLS*-projecten die 

we hebben opgezet om stakeholders te overtuigen. 

Maar we hebben nu ook onze ervaringen met het 

proces, we kunnen nu precies uitleggen waarom we 

dit doen en wie we nodig hebben: de juiste partijen 

en budget voor reflectie en verkenning.

Sanne Kistemaker, Muzus Service Design
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Uitkomsten
Verschillende projecten leveren verschillende zaken op. Waar sommige echt 

een product hebben neergezet, gaan andere teams voor een verdieping van de vraag-
stelling en exploratie van oplossingsrichtingen. Een kleine uiteenzetting.

De Gezonde Tiener in 2033 

Dit projectteam is bezig met een interactieve 
vorm van de Starterskit Wijkstudio als strate-
gische stap om hun ontwerpbenadering met 
jongeren breed te kunnen delen (in de stad 
en in het land). Binnen het project zelf zijn ze 
met jongeren tot een drietal productlijn-pro-
totypes gekomen: een serie stoelen om op te 
chillen (6 stuks), een gezonde energiedrink in 
diverse smaken en een parcours app. 
 
Groei en ontwikkeling van kwetsbare 
flexwerkers en zzp’ers

Hoe krijg je de 40.000 zzp’ers (de helft van 
het totale aantal ondernemers in Amster-
dam) weer actief in hun ondernemerschap? 
Of help je ze aan een baan? Gemeenten had-
den nog geen passende ondersteuning voor 
deze nieuwe doelgroep. Daarom werd binnen 
het project het concept De Persoonlijke Zaak 
ontwikkeld. Dit concept geeft zzp’ers inzicht 
in de verschillende ondernemersrollen zodat 
ze weten waar hun persoonlijke kracht ligt én 
op welke rollen en vaardigheden ze zich nog 
moeten ontwikkelen om zo de leiding te ne-
men in hun eigen ondernemerschap. Er wordt 
kennis aangereikt en geleerd hoe deze toe 
te passen, en er wordt zelfreflectie begeleid. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de per-
sona’s die in dit project ontwikkeld werden 
na onderzoek onder zzp’ers. De Gemeente 

Amsterdam realiseert een platform om de 
40.000 zzp’ers te activeren en neemt daarin 
de gedachtegang van dit concept mee. 
 
Iedereen doet mee!

‘Inclusie van mensen met een verstandelijke 
beperking bij bijzondere expositie,’ kopt het 
artikel op Klik.org; een vakblad voor profes-
sionals die werken in de verstandelijke ge-
handicaptenzorg. De expositie die ze noemen 
is een resultaat van het bijzondere project 
Iedereen doet mee!, waarin Concordia, 
Gehring & Ketelaars en LoadStar gezamen-
lijk aan een vraagstuk werkten. Dit consorti-
um van creatieve en culturele partijen kwam, 
na onderzoek met de doelgroep, met een 
concept voor een bijzondere tentoonstelling 
om de ogen te openen. De expositie is ge-
noemd ‘Wat je niet ziet, bestaat niet/wel’. En 
dat is niet voor niets: er is werk te zien van 
drie koppels waarvan een van de twee een 
verstandelijke beperking heeft, en de ander 
niet. Een select gezelschap kan er doorheen 
lopen onder begeleiding van iemand met een 
verstandelijke beperking, om zo nader kennis 
te maken. 

Kilometervreters

Na een verkenning is er binnen het consor-
tium voor gekozen om met één keten aan de 
slag de gaan: de aardappel. Met stakehol-
ders en experts zijn er vervolgens kansen 
benoemd en in cocreatie ideeën ontwikkeld. 
Dit heeft geleid tot twee foodconcepten die 
geprototyped werden (look, feel, taste) die 
in april en mei 2020 met eindklanten getest 
zouden worden. Daarnaast is er de campag-
nepagina https://piepr.org ontwikkeld, en is 
door het consortium meer consumentenon-
derzoek verricht. 
 
Kruisbestuivers

In een unieke samenwerking tussen Natura-
lis, Provincie Zuid-Holland, VolkerWessels en 
de creatieve en culturele sector zijn inzichten 
en uitgangspunten ontworpen die toegepast 
kunnen worden op elk bouwproject. Deze 
worden gebundeld in de snelstartgids, op de 
website van Project IDOLS*. Meer informatie 
is binnenkort op https://kruisbestuivers.nl te 
vinden. Inmiddels is bekend dat verschillende 
partijen uit dit consortium meer plannen met 
elkaar hebben ontwikkeld, én dat de metho-
diek van het creatieve & culturele consorti-
um wordt ingezet bij aanbestedingen.
 
MONNIE

MONNIE kwam bij IDOLS* als bestaand 
idee – maar miste nog iets. Dankzij IDOLS* 
kregen ze de kans andere disciplines aan 
boord te halen: een mediapartner en iemand 
die thuis was binnen de commerciële sector. 
Zo kon MONNIE dóór worden ontwikkeld. 
Inmiddels heeft MONNIE voor hun applicatie 
een Dutch Design Award gewonnen, op het 

gebied van Service & Systems. Bij MONNIE 
zijn ze op op dit moment op zoek naar orga-
nisaties die hen kunnen helpen om Monnie 
verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het 
samen opzetten van een pilot of meedenken 
over het aanpassen van het schuldensysteem 
in het algemeen, omdat je het beste voor 
hebt met je klant. Meer weten of lezen? Kijk 
op www.monnieapp.nl.
 
Nederland voorbereiden op mantelzorg

Binnen het project Nederland voorbereiden 
op mantelzorg maakten TodayTomorrow, 
Muzus en de KRO-NCRV het ‘Rad van Misfor-
tuin’. Een conversational interface met een 
onheilspellende, komische en ietwat onge-
makkelijke dialoog. Wij zijn er van overtuigd 
dat humor helpt bij het aankaarten van moei-
lijke onderwerpen. Daarom kozen de leden 
van het consortium voor een onconventio-
nele tone of voice en visuals met pokerende 
panterpanty-oma’s.
Je komt binnen en Moira – godin van het mis-
fortuin – steekt meteen van wal. Moira heeft 
al heel wat misfortuin gezien en kent het 
klappen van de zweep. Draai aan haar rad en 
ze voorspelt welk onfortuin de toekomst voor 
jou in petto heeft. Dementie? En geldgedoe? 
Help! Hoe pak je dat aan? Met Moira ga je in 
gesprek – zodat jij dat laatste zetje krijgt om 
zo’n beladen gespreksthema ook eens op 
tafel te leggen bij vrienden en familie. Het rad 
van misfortuin wordt momenteel op meerde-
re manieren doorontwikkeld. 
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No Minor Thing

Kennisland hanteerde in dit project, als 
grootste opdrachtnemer, een ontwerpende 
onderzoeksmethode: de double diamond. 
Een gestructureerd en creatief proces dat 
bestaat uit vier fasen waarin steeds wordt 
gedivergeerd en geconvergeerd. Het scena-
rio dat uiteindelijk geschetst wordt in het 
verslag, heeft als werktitel: “COMMON AF-
FAIRS - Room for Experimentation” (CARE). 
CARE is een tussenruimte waarin mensen uit 
de creatieve sector, het bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties en overheid samen 
gaan werken aan creatieve en vernieuwende 
initiatieven en oplossingsrichtingen voor 
complexe maatschappelijke vraagstukken. 
Het onderzoek toont aan dat veel partijen 
de noodzaak zien en meerwaarde voelen 
van een domein- en sectoroverstijgend 
lerend netwerk dat met duurzame financiële 
middelen en een creatieve en vernieuwende 
aanpak gaat werken aan oplossingen voor 
complexe maatschappelijke vraagstukken. 
 
Resilience with Changemakers Rotterdam

De Human Power Plant opende op 1 oktober 
2020 in samenwerking met de Academie 
voor Beeldvorming het HUIS VAN DE TOE-
KOMST in Rotterdam. Het komende half jaar 
wordt met een team van kunstenaars, wijk-
werkers uit BoTu en buurtbewoners gewerkt 
aan de verbeelding van de toekomst ná de 
energietransitie. Hoe willen we dat de wereld 
er dan uit ziet? Waar ligt de winst voor mij 
en mijn buren? Workshops met kinderen 
en gesprekken met ouderen, ondernemers, 
buren, professionals en passanten vormen 
de basis voor een ontwerpproces. Vervolgens 

wordt door prototypes getest hoe BoTu op 
menskracht er uit kan zien. De beste ideeën 
worden gebruikt om het HUIS VAN DE TOE-
KOMST vorm te geven.
De resultaten worden in samenwerking met 
Museum Boijmans van Beuningen in 2021 
toegankelijk gemaakt voor publiek. Kijk ook 
op academievoorbeeldvorming.nl/buurtbat-
terij/menskracht-als-toekomst/. 
 
StraatNL

Binnen StraatNL is hard gewerkt met alle 
partijen én bewoners. In het project wilden 
ze ontdekken wat de inzet van creatieven 
kan betekenen voor het samenspel tussen 
overheid en bewoners. Ze leerden lessen, en 
zetten deze op een rijtje in een uitgebreide 
gids, te vinden op onze website. 
“Steeds wisselende omstandigheden vorm-
den samen een ware uitdaging. Maar steeds 
bewoog het team flexibel mee. De waardevol-
le inzichten die we hebben opgedaan delen 
we graag in deze publicatie, met iedereen die 
geïnteresseerd is in het nieuwe samenspel 
tussen overheid en samenleving. Wij hopen 
dat onze bevindingen en tips je inspireren en 
dat je onze geleerde lessen kunt toepassen 
in jouw praktijk.”

Nawoord

En nog geen half jaar later konden we onder 
welwillend toeziend en deskundig oog van 
Jann de Waal, Jan Brands en Titia Haaxma uit 
maar liefst 20 projectvoorstellen een selectie 
maken en was IDOLS een feit. 

Van meet af aan was ‘to live our brand’ ons 
motto, we vroegen Maus om spraakmakende 
iconen en kregen ze, we vroegen talige 
duizendpoot Cor Hospes om gesproken en 
gelezen columns en kregen ze, we vroegen 
actrice Wendelien Wouters om inspirerende 
live en online meetups en kregen ze. 

Het was het enthousiasme van de 
coaches, de probleemeigenaren en de 
opdrachtnemers die de energie losmaakte 
om de spanningsboog in stand te houden. 
Mieke van der Bijl en haar collega-
onderzoekers haalden de leerervaringen 
op, valideerden ze en spiegelden ze 
aan ervaringen met continue sociale 
innovatieprogramma’s down under. Allemaal 
mede mogelijk gemaakt door CLICKNL.

Maar het was vooreerst en bovenal 
Marjolein van Vucht die niet alleen op het 
belangrijkste moment gas erop gaf, het 
gas erop hield en ook nog de veelzeggende 
naam aan het programma gaf. We weten 
allemaal dat iedereen ideeën heeft maar 
dat maar weinigen in staat zijn ze in daden 
om te zetten. Dankzij Marjolein kunnen we 
terugkijken op IDOLS* als begrip dat staat 
voor een inspirerend experiment.

Dank allemaal, het was het meer dan waard 
en let’s go IDOLS**!

Gerbrand Bas

Het was Jonathan Ball die me in Birmingham tot het inzicht bracht dat 
een variant op het succesvolle engelse Designing Demand project in een andere 

context ook een ander verhaal nodig had. Het was dat andere verhaal dat resoneerde 
in de Regiegroep Arbeidsmarktagenda en het was Katie Schreiber die dat verhaal 

oppakte en eind 2019 een onverwachte mogelijkheid creëerde voor een grootschalig 
experiment om de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector 

te verruimen. Het was het ministerie van OCW die de bijna ongelofelijke 
ruimte boodt om dat experiment ook vorm te geven. 
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… Daarom dit pleidooi voor openlijk zoeken. 

Zonder dat willen zoeken, zonder dat echt willen 

zoeken, kun je het niet vinden.

Cor Hospes

Bijlage I - Memo IP

 

 

MEMO 
Onderwerp: Intellectueel Eigendom IDOLS* 
Voor: Coaches 
Datum: 16 januari 2020 
Van: Gerbrand Bas 
 
Van een aantal ICOLS* Coaches kwam de vraag hoe om te gaan met (eventueel) in de context of 
consortia van IDOLS* projecten ontstaan intellectueel eigendom. Dit memo is een aanzet tot een 
antwoord, uiteraard onder voorbehoud en niet bedoeld om verder te verspreiden. 
 
Te onderscheiden zijn een aantal stappen of fasen. Indien de mogelijkheid bestaat van het 
ontstaan van beschermbaar van intellectueel eigendom en het exploiteren ervan binnen het 
samenwerkingsverband van een consortium (in het geval van IDOLS* een 
opdrachtnemersconsortium bestaande uit creatieve en culturele ondernemers of bedrijven) 
kunnen de betrokken in overweging worden gegeven om: 
 

1. onderling en met alle betrokken af te spreken dat het uitgewerkte idee alle deelnemers 
toebehoort en de eventuele baten allen (in gelijke mate of volgens een af te spreken 
verdeling) toebehoren  en deze afspraak vast te leggen 

2. onderling en met alle betrokken af te spreken als de te verwachten economische (of 
maatschappelijke) waarde een bepaald bedrag in geld (bijvoorbeeld € 50.000) zal 
overschrijden er voor gezamenlijke rekening een ter zake deskundige advocaat wordt 
ingeschakeld voor het maken van een rechtsgeldige overeenkomst 

 
De formalisering van het samenwerkingsverband in de vorm van  bijvoorbeeld een coöperatie  1

met de deelnemers als leden is een mogelijke praktische uitwerking van deze overeenkomst.  
 
De Federatie Creatieve Industrie: 

● is bereid om op verzoek van de coaches in samenwerking met de Federatie Auteursrecht 
een ‘expertmeeting’ te organiseren en 

● kan op verzoek terzake kundige advocaten voordragen 
 
De rol (en de eventuele claim) van de opdrachtgever is hier buiten beschouwing gelaten en 
tenslotte dient steeds in overweging te worden genomen dat het in het geval van IDOLS* met 
publieke middelen gefinancierde maatschappelijke investering betreft! 
 
.gb 
 
 

1 Een coöperatie is een eenvoudig vorm te geven rechtspersoon die de exploitatiewinst in de 
vorm van dividend kan uitkeren aan de leden. 
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Every year, Dutch Design
Awards (DDA) celebrates the
best of Dutch design. This
year during Dutch Design
Week (DDW) we will
announce a new DDA winner
on DDW TV every afternoon
for eight days. The third
category is Service &
Systems! And the winner is…
Afdeling Buitengewone
Zaken X Garage2020 with
their project MONNIE.

Submit
Competition
Awards 2020
Archive
Updates
Organisation

NL EN

Bijlage II - Dutch Design Award

- Bericht op de website van de Dutch Design Awards 2020 - 

Dutch Design Awards (DDA) viert jaarlijks het beste van Nederlands ontwerp. 
Dit jaar maken we tijdens Dutch Design Week (DDW) acht dagen lang 

elke middag een nieuwe DDA winnaar bekend op DDW TV. Als derde de categorie 
Service & Systems. En de winnaar is… 

Afdeling Buitengewone Zaken X Garage2020 met hun project MONNIE.

Vijftien procent van de jongeren heeft een 
schuld. Slepende incassotrajecten staan 
hun ontwikkeling en gezondheid in de weg. 
Stichting Enver biedt deze jongeren begelei-
ding en zag dat ze vaak wel willen, maar niet 
kunnen betalen. Het traditionele systeem van 
boetes en zich opstapelende incassokosten 
staat een oplossing vaak in de weg. Afde-
ling Buitengewone Zaken en Garage2020 
ontwikkelden samen met het Albeda in 
Rotterdam een meer persoonlijke en sociale 
benadering. De MONNIE-app helpt jongeren 
bij het makkelijker betalen van hun rekenin-
gen en het wegwerken van achterstanden. 
Bovendien maakt MONNIE schuldeisers zelf 
medeverantwoordelijk voor het voorkomen 
en aanpakken van problematische schulden.

Jury statement

MONNIE adresseert een belangrijk maat-
schappelijk probleem en komt meteen in ac-
tie om het aan te pakken. Daarmee ontwerpt 
Afdeling Buitengewone Zaken samen met 
vele partners – waarvan niet in de laatste 
plaats de jongeren van opleidingsinstituut Al-
beda – een dienst die qua bereik en urgentie 
alle lof verdient. Jongeren kunnen in alle 
privacy hun problemen zelf aanpakken en 

dat is met deze taaie materie indrukwekkend. 
Als winnaar van een Dutch Design Award 
verdient de uitstraling van app en platform 
wat de jury betreft nog wel een flinke up-
grade, zowel qua gebruiksvriendelijkheid als 
vormgeving. MONNIE pakt de prijs met een 
steengoed concept, een uitstekend gekozen 
naam en onmiskenbare impact. Met een 
sterkere vormgeving staan de punten op alle 
denkbare i’s.  

Service & Systems

In deze categorie gaat het om (digitale) ui-
tingen waarbij interactie centraal staat, met 
als doel een boodschap overbrengen, zorgen 
voor gebruiksvriendelijkheid of mensen aan-
zetten tot actie. 

Commissie

Bert Hagendoorn (voorzitter)
Shay Raviv 
Daniel Sytsma
Liza Enebeis
Bas van de Poel
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Op 12 december 2019 kwamen IDOLS*-deelnemers voor 
een eerste tussentijdse meetup bijeen, in Utrecht.

IDOLS* was op de Dutch Design Week 2019 te vinden, in het klokgebouw! 

Bijlage III - foto’s
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Onder andere Sanne Kistemaker vertelde er over haar IDOLS*-project
 voor een select gezelschap.

Bezoekers konden ervaren hoe het is om mantelzorg nodig te hebben.
In een tent met een actrice werden zij op de stoel gezet van de zorgbehoevende, 

en werden ze geconfronteerd met misschien wel hun eigen toekomst.

Voor het project over kwetsbare flexwerkers en zzp’ers werd de Dutch Design Week aangegrepen 
als een kans om informatie te vergaren. Bezoekers werden uitgenodigd om tips te schrijven en 

achter te laten, terwijl ze ansichtkaarten mee mochten nemen.
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Ontmoeting stond centraal tijdens de eerste IDOLS*-meetup. 
Kaarten met vragen werden gebruikt om elkaar te leren kennen.

Het project wat informatie had vergaard op de Dutch Design Week, 
deelde in Utrecht een deel van hun projectaanpak en wat ze hadden opgehaald. 

Er kwamen vaak nieuwe vragen bij IDOLS*-projecten naar boven. Als je bij tieners 
iets gedaan wilt krijgen, moet je hen dan niet de macht geven?



Register van namen

Aan de projecten binnen IDOLS* werkten mee:

voornaam achternaam rol

Yamina Aolad Si Mhammad probleemeigenaar Gemeente Amsterdam

Mohamed Bourik probleemeigenaar Gemeente Amsterdam

Dennis Nieuwenhuijzen probleemeigenaar Gemeente Amsterdam

Antje van Amsterdam probleemeigenaar Gemeente Amsterdam

Vincent Busch probleemeigenaar GGD Amsterdam

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel probleemeigenaar JOGG

Jasper Oomen probleemeigenaar JOGG

Bilal El Hadaoui opdrachtnemer Bilal El Hadaoui

Fouad Lakbir opdrachtnemer Fouad Lakbir

Samir El Hadaoui opdrachtnemer Meester Samir

Diane Elshout opdrachtnemer Moving Arts Project

Janine Toussaint opdrachtnemer Moving Arts Project

Diana Krabbendam opdrachtnemer The Beach

Faddia Michael opdrachtnemer The Beach

Hannah Oul-Hadj opdrachtnemer The Beach

Luca van Slagmaat opdrachtnemer The Beach

Geke van Dijk coach STBY

voornaam achternaam rol

Lenneke Moolenaar probleemeigenaar CNV

Marcel van Druenen probleemeigenaar Divosa

Manou Chen probleemeigenaar Gemeente Amsterdam

Margreet Drijvers probleemeigenaar PZO

George Adegite opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Maartje Bos opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Lilian Crawford opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Patrick Dorder opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Marinske Hutjens opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Karim Khamis opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Mariska Komproe opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Janka Oostveen opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Jerrel van Eer opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Eva van Sloten opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Eelco Viel opdrachtnemer Heesterveld Business Hub

Neele Kistemaker opdrachtnemer Muzus Service Design

Rachel Rietdijk opdrachtnemer Muzus Service Design

Lotte Salomé opdrachtnemer Muzus Service Design

Alef de Jong opdrachtnemer Wunder

Menno van Waardhuizen opdrachtnemer Wunder

Petra Doelen coach Doelen Innovatie

voornaam achternaam rol

Willem den Hartog probleemeigenaar Aveleijn

Ellen van Heek probleemeigenaar Aveleijn

Mirjam Berning probleemeigenaar Gemeente Enschede

Ellen Breukers probleemeigenaar Gemeente Enschede

Lodi Deiman probleemeigenaar Gemeente Enschede

Marieke Wichern probleemeigenaar Gemeente Enschede

Ineke Wolters probleemeigenaar LFB

Marian Geling probleemeigenaar Stichting Prokkel

Mirjam Groot Beumer opdrachtnemer Concordia

Annemarie Wenzel opdrachtnemer Concordia

Anne Gehring opdrachtnemer Gehring & Ketelaars

Vera Ketelaars opdrachtnemer Gehring & Ketelaars

Rob Dieleman opdrachtnemer Loadstar

Sandra Boer coach Art Partner

voornaam achternaam rol

Mark Frederiks probleemeigenaar AMPED

Nico Verduin probleemeigenaar LTO Noord

Barbara Baarsma probleemeigenaar Rabobank

Kees de Jonge probleemeigenaar Rabobank

Eric Traa probleemeigenaar Rabobank

Marleen Selten probleemeigenaar Schiphol

Babke Hogenhuis opdrachtnemer Fronteer

Martijn Pater opdrachtnemer Fronteer

Tessa Werter opdrachtnemer Fronteer

Laura Heerema opdrachtnemer Giant Leaps

Daan Faber opdrachtnemer Mister Kitchen

Dominique van Ratingen coach Babelsberg / ACIN

Project Gezonde Tiener in 2033

Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers

Iedereen doet mee

Kilometervreters
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voornaam achternaam rol

Koos Biesmeijer probleemeigenaar Naturalis

Francisa Wit probleemeigenaar Naturalis

Christiaan Oud probleemeigenaar Provincie Zuid-Holland

Ed Weijdema probleemeigenaar Provincie Zuid-Holland

Ruud Adriaansens probleemeigenaar Volker Wessels, KWS Infra

Martinus van Ruitenbeek probleemeigenaar Volker Wessels, KWS Infra

Christine Wortmann probleemeigenaar Volker Wessels, Primum

Sandra Boer opdrachtnemer Art Partner

Frederique Moolenbeek opdrachtnemer Fronteer

Martijn Pater opdrachtnemer Fronteer

Tim Ramsche opdrachtnemer Fronteer

Jetske Freeve opdrachtnemer Openers

Nelia Booden coach The Ready

voornaam achternaam rol

Christa Stut probleemeigenaar Stichting Enver

Gisella Yu-Stap probleemeigenaar Albeda College Rotterdam

Jan Belon opdrachtnemer Afdeling Buitengewone Zaken

Ruben der Kinderen opdrachtnemer Afdeling Buitengewone Zaken

Jörgen de Koning opdrachtnemer Jatoch

Jacco Pols opdrachtnemer Garage2020

Donna Stam opdrachtnemer Garage2020

Hilde Westerink opdrachtnemer Vers Beton

Nelia Booden coach The Ready

voornaam achternaam rol

Lenny Althof probleemeigenaar Fundis

Anja Cornelissen probleemeigenaar Gemeente Delft

Irene Wiezer probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Marcella Braamskamp probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Marielle Heijmink probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Rianne Hanning probleemeigenaar MantelzorgNL

Arold Derix probleemeigenaar Onderlinge 's Gravenhage

Jeroen Smeets probleemeigenaar Onderlinge 's Gravenhage

Jurrien Gunnink probleemeigenaar Onderlinge 's Gravenhage

Isabelle Savelkoul opdrachtnemer De Kwekerij

Joris van Midde opdrachtnemer De Kwekerij

Jekke Mink opdrachtnemer KRO-NCRV

Helma van den Berg opdrachtnemer Muzus Service Design

Kaila Vreeken opdrachtnemer Muzus Service Design

Myrthe Krepel opdrachtnemer Muzus Service Design

Sofie van Greevenbroek opdrachtnemer Sofie van Grevenbroek fotografie/videografie

Elien Phernambucq opdrachtnemer TodayTomorrow

Eefje Ernst coach Zet

voornaam achternaam rol

Machteld van Barchjansen probleemeigenaar Openbaar Ministerie

Judith van Heems probleemeigenaar Openbaar Ministerie

Rob Teijl probleemeigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid

Martijn Engelbregt opdrachtnemer Circus Engelbregt

Myrthe Krepel opdrachtnemer Collectief SMELT

Kimon Moerbeek opdrachtnemer Kennisland

Iselien Nabben opdrachtnemer Kennisland

Suzanne Hoenderboom opdrachtnemer Grotesk

Thomas van Asselt opdrachtnemer Grotesk

Dave van Loon opdrachtnemer Kennisland

Marina Wellink opdrachtnemer Collectief SMELT

Geke van Dijk coach STBY

voornaam achternaam rol

Rob Beumer probleemeigenaar Eneco

Marleen ten Vergert probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Danielle van den Heuvel probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Anne-Marie Verheijen probleemeigenaar Gemeente Rotterdam

Maria Kluijtenaar probleemeigenaar Havensteder

Klaas Burger opdrachtnemer Academie voor Beeldvorming

Robert de Vrieze opdrachtnemer Delfshaven Coöperatie

Maurijn de Heus opdrachtnemer Enpuls

Melle Smets opdrachtnemer Melle Smets

Annemartine van Kesteren opdrachtnemer Museum Boijmans van Beuningen

Sander de Iongh opdrachtnemer Voor Goed | Rotterdam Impact Agency

Carolien van Wersch opdrachtnemer Voor Goed | Rotterdam Impact Agency

Tonny van Sommeren opdrachtnemer Zelfregiehuis

Mark Bode coach Mark Bode

MONNIE

Nederland voorbereiden op Mantelzorg

Resilience with Changemakers Rotterdam

No Minor Thing

Kruisbestuivers
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voornaam achternaam rol

Petra Mackowiak probleemeigenaar Gemeente Tilburg

Frank Martens probleemeigenaar Gemeente Tilburg

Ingrid ten Dam probleemeigenaar Gemeente Tilburg

Eric Van Ree probleemeigenaar Gemeente Tilburg

Isabelle de Warrimont probleemeigenaar Gemeente Venlo

Bas Van den Akker probleemeigenaar Gemeente Venlo

Ruud Van Weert probleemeigenaar Gemeente Venlo

Mayke Hoogbergen probleemeigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties

Hanna Lára Pálsdóttir probleemeigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties

Karla Niggebrugge probleemeigenaar Provincie Noord-Brabant

Thijs Witjes probleemeigenaar Provincie Noord-Brabant

Floor Van den Bergh opdrachtnemer Buro Bergh

Marieke Vromans opdrachtnemer Marieke Vromans

Marjolein Tap opdrachtnemer Marjolein Tap

Saskia Van de Wiel opdrachtnemer Museum van Bommel van Dam

Tijs Rooijakkers opdrachtnemer Thijs Rooijakkers

Jelle Kolkman opdrachtnemer Velcromedia

Egon Notermans opdrachtnemer Zebra Fotostudio's

Eefje Ernst opdrachtnemer Zet

Sophie Lauwers opdrachtnemer Zet

Eline van der Meer opdrachtnemer Zet

Sanne Kistemaker coach Muzus Service Design

voornaam achternaam

Mieke van der Bijl-Brouwer

Jotte de Koning

Eva Legemaate

Marie van den Bergh

StraatNL

Binnen IDOLS* werd onderzoek gedaan door de Technische Universiteit Delft
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Met dank aan

Alle opdrachtgevers, coaches, opdrachtnemers en …

Katie Schreiber, Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap
CLICKNL

De Toetsingscommissie 
Jan Brands, directeur Cultuurconnectie 
Jann de Waal, Boegbeeld Topsector Creatieve Industrie 
Titia Haaxma, directeur Cultuur+Ondernemen

Jonathan Ball, Designmine Ltd
Dutch Design Week

Colofon
Bedenker 
Gerbrand Bas

Projectmanager 
Marjolein van Vucht

Columns 
Cor Hospes

Tekeningen
Maus Bullhorst

Website en logo
Milo Ontwerp

Fotografie 
12 december 2019 - Jelmer de Haas
19-27 oktober 2019 - Gerbrand Bas

Eindredactie
Emma Meelker

Vormgeving
Rens Martens
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*Increasing Demand by Offering LearningS

9 789082 475937

Geen rapport, maar een verslag van 

een spannende en leerzame zoektocht naar 

hoe en waar de culturele en creatieve sectoren 

optimaal kunnen bijdragen aan het proces 

van continue sociale innovatie. 

Zonder daarbij zichzelf tekort te doen. 

Want daarover ging het in het IDOLS*-experiment. 

Wat werkt wel, en wat niet. In 10 projecten. 

Van mantelzorg, via biodiversiteit naar seksuele 

uitbuiting van minderjarigen.

www.projectidols.nl
www.dutchcreativeindustries.nl

Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en CLICKNL, 
het topconsortium voor kennis en innovatie van de topsector creatieve industrie


