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Wat nu? 



Decentralisatie is lange termijn trend

‘We zijn gedwongen naar andere wegen om te 

zien. Wegen die mensen minder afhankelijk 

maken van de verzorgingssystemen. De nadruk 

zal moeten liggen op zelfhulp, vrijwilligerswerk, 

kleinschaligheid van organisatie en 

decentralisatie van bestuur.’ 

Staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid in 1976



Het systeem loopt vast

complex

duur

ontoegankelijk

werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd

etiketteert

consumentistisch
bureaucratisch
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sociale kwestie









Innoveren van 
rubberen 
systemen



Onzekerheid vraagt

om informatie

maakt bureaucratie





Belemmeringen

 Gevestigde belangen
 Risico-aversie en afrekencultuur
 Inrichting van de eigen interne organisatie
 Ongeschreven regels, gewoonten en 

werkpraktijken
 Scepsis en normatieve kritiek 



Niet meer het waarom

 Hoe gaan we de beloftes waar maken?
 Wat gebeurt er eigenlijk?
 Hoe reëel zijn de veronderstellingen?
 Waar lopen mensen tegen aan? 

maar het hoe?

rapporteurs - voorstudie









MKB-meta-Analyse

 Kwaliteit van de generalisten
 Voldoende tijd
 Afstemming tussen uitvoering en beleid
 Verzilveren van de baten
 Voorfinanciering 



Wat is nodig? 

 Visie & ambitie
 Verleiden en stimuleren door de keuze-

architectuur (nudge-theorie) 
 Dynamiek uitlokken door continue 

bijstelling van beleid  
 Systeeminterventies door het veranderen 

van de defaults (de standaard-modus)



Nieuwe standaard
Jos Verhoeven, START-foundation:

‘Wat mij het meest heeft verbijsterd is dat 
wij in staat zijn om met elkaar van voor de 
hand liggende oplossingen buitengewoon 
ingewikkelde en complexe problemen te 

maken.’ 

‘We weten vaak wel wat er moet gebeuren, maar krijgen 
het gewoon niet georganiseerd.’

standaard: wat instituties kunnen



Nieuwe standaard

‘Als we weten wat de beste oplossing / 
aanpak is voor een probleem (van burgers) 
hebben we ook de morele plicht om deze 

te realiseren / organiseren.’ 

nieuwe standaard: 
wat burgers en professionals kunnen



Als weten dat….
 het niet effectief is om mensen drie jaar op 

te sluiten in de schulden zonder 
perspectief dan……

 generalisten geholpen zouden zijn als zij 
specialisten snel kunnen raadplegen 
dan….

 korte lijnen voorwaarde is voor goede 
samenwerking dan….

Nieuwe standaard legitimeert: doorvragen, 
onorthodoxe gedachten, creativiteit



Innoveren van 
rubberen 
systemen



Innovatie van onderop
een stem geven

3D-labs

Het bruist van
vernieuwing






