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Voorwoord
Ik schreef dit proefschrift na beëindiging van mijn beroepscarrière waarin ik altijd
betrokken was bij ontwikkelingen in de zorgsector. Begonnen als opleider in de
ouderenzorg verschoof mijn aandacht naar organisatie en management vraagstukken en
later beleidsontwikkeling. Vanaf begin jaren tachtig, toen de professionele ouderenzorg
nog in de kinderschoenen stond, gaf ik gedurende ruim een decennium leiding aan de
tweejarige opleiding voor directeuren van verzorgingshuizen. In deze functie raakte ik
gepokt en gemazeld in deskundigheidsbevordering van volwassenen die als professionals
in de zorg hun persoonlijke kwaliteiten wilden ontwikkelen. De combinatie van
persoonlijke vaardigheden en functiegerichte kennis ligt daarmee aan de basis van mijn
professionele carrière. Leren en ontwikkelen werd ook het leidmotief in mijn
persoonlijke carrière. De gelijknamige master die ik eind jaren negentig volgde leverde
mij de toerusting om onderzoeksopdrachten uit te voeren vanuit een vernieuwend
perspectief.
In een lange periode van werken aan vernieuwingsprojecten, passeren een aantal
mensen de revue die, betrokken waren bij de talrijke samenwerkingsinitiatieven. Zo zijn
er de mensen met wie ik tijdens de projecten direct samenwerkte, medewerkers van een
VGZ instelling, APS onderwijs adviseurs, directeuren van 2College, projectmedewerkers
en partners van de twee WZSW-projecten. Maar ook de talrijke deelnemers aan studie
werkbijeenkomsten en congressen die gehouden werden om de projecten mee te delen.
Ik heb het altijd als inspirerend ervaren om te werken waar overwegend sprake was
van grote betrokkenheid. Dat heeft ongetwijfeld te maken met vernieuwing die bij
mensen appelleert aan persoonlijke creativiteit. Ik noem hier een aantal personen met
wie ik direct samenwerkte, zonder daar anderen te kort mee willen doen: Leo Boon,
(Sympoz), Jan v.d. Kruis (Saamvliet), Willem Cranen en Martha van Biene (team OC)
Robert Jan Simons (MLD), J. van Huijkelom (APS), Harrie Verkoulen (2College), Wim
Spierings (Flexus), Harrie Kemps (PRVMZ), Peggy Trienekes, Marjel Bloem en Bert
Severens (projectteam WZSW Tilburg), Johan de Jonckhere (ESF), Peter van den
Dungen (Movedmedia), Roland Schoenmakers (communicatie-design), Peter
Castenmiller en Joop van Dijk (De Wever), Herman Klingeman (Thebe thuiszorg), Gon
Mevis (Gemeente Tilburg), Peter van Gijsel en Joost Dirven (ROC), Giel Peeters en Jos
Mathijssen (Diamantgroep), Bert Doek (RWI), Peter Brouwer (TNO), Kees Nauta
(PON), Sybella Verhelst, Frans van Erve, Monique Oomen, Ingrid Oosterling,
Jacqueline van den Acker (projectteam WZSW Midden-Brabant), Ad, Gerard, Jan,
Martien, Pieter en Jan (vrienden van de filosofie).
Het onderwerp wat in dit promotieonderzoek centraal staat omvat behalve de
wisselwerking tussen individuele ontwikkeling en organisatieverandering ook
vernieuwing van de samenleving: sociale innovatie. Dat betekent een verbreding en een
verdieping van mijn thema. Ik realiseer me met ‘integreren van innoveren en leren’ een
onderwerp aan te snijden dat eigenlijk te groot is voor woorden, alleen al omdat het
zoveel disciplines bestrijkt. Door dicht bij de praktische uitvoering van de projecten te
blijven en de aanwijzingen voor wetenschappelijke onderzoek die mijn promotoren
1

inbrachten, heb ik ‘een brug kunnen slaan’ tussen mijn professionele ervaring en
wetenschappelijk onderzoek.
Met dit proefschrift wil ik een aanzet leveren tot kennisontwikkeling over sociale
innovatie, een belangrijk onderwerp voor de toekomst van onze samenleving.
Conclusies uit het rapport De kracht van sociale innovatie droegen bij om die uitdaging aan
te gaan:
Daarnaast is aandacht nodig voor een meer sociaalinnovatieve werkwijze binnen de
(wetenschappelijke) kennisontwikkeling. Dat houdt zaken in als multidisciplinaire
samenwerking, valorisatie van onderzoek en agenderen van onderzoek specifiek gericht op
maatschappelijke uitdagingen en sociale problemen. … Kortom: volledige benutting van sociale
innovatie vraagt kennisontwikkeling over sociale innovatie maar ook verandering van de
wetenschap zelf.1
Met speciale dank aan Prof. Dr. Arie de Ruijter voor zijn inspirerende adviezen, bedank
ik ook Prof. Dr. Paul Post die als promotor de afronding van mijn proefschrift in goede
banen leidde. De zorgvuldigheid en toewijding waarmee Prof. Dr. Sjaak Bloem mij als
co-promotor begeleidde strekken mij tot voorbeeld. Alle vrienden en dierbaren die mij
stimuleerden door hun interesse met mij te delen ben ik daarvoor erkentelijk.
Zomer 2016
Jan Hoeben
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1.1

Onderzoeksvragen

Dit promotieonderzoek heeft als onderwerp, de wisselwerking tussen sociaalmaatschappelijke vernieuwing en leren. Het empirisch materiaal bestaat uit drie
beleidsonderzoeken, uitgevoerd in de periode 1998-2010. Deze hadden
gemeenschappelijk, dat ze voortkwamen uit het probleem dat innovatief beleid te weinig
effect had in de praktijk. De drie praktijkonderzoeken zijn object van analyse met als
focus het integreren van sociaal innoveren en leren, een invalshoek die zich
uitkristalliseerde op basis van mijn specifieke interesse in de relatie persoonlijke
ontwikkeling en sociale maatschappelijke vernieuwing. Bij de reconstructie en analyse
van de projecten staan drie onderzoeksvragen centraal:
- Hoe kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren worden gekenschetst?
- Draagt het integreren van sociaal innoveren en leren bij aan de effectiviteit van
sociale vernieuwing?
- Levert het promotieonderzoek een aanzet tot theorieontwikkeling over sociale
innovatie?
De laatste vraag houdt verband met de oproep van de Adviesraad voor Wetenschapsen Technologiebeleid in het rapport De kracht van sociale innovatie.2 Het rapport
onderstreept zowel het actuele als fundamentele karakter van het onderzoeksonderwerp.
Het gaat om maatschappelijke problemen die vragen om creativiteit, omdat niet
duidelijk is in welke richting oplossingen moeten worden gezocht en geen effectieve
aanpak voorhanden is. Het actuele gehalte van het onderzoeksonderwerp, wordt
onderstreept door het robuuste werk Creating a learning society.3 Daarin stelt econoom en
Nobelprijs-winnaar Stiglitz dat de manier waarop samenlevingen leren, en wat er gedaan
wordt om dat leren te bevorderen, het meest bepalend is voor groei, ontwikkeling en
sociale vooruitgang. Ook de publicatie Leren innoveren in het sociaal domein4 houdt een
pleidooi voor het op gang brengen van processen waarin alle betrokkenen kunnen leren
innoveren.

1.2

Situering van het onderzoek

Als lid van de wetenschappelijke adviesraad van Sympoz (Platform voor ontwikkelingen
in de gezondheidszorg) raakte ik midden jaren negentig betrokken bij een breed scala
aan vernieuwingen in de zorg. Dat werd voor mij aanleiding om me te verdiepen in
strategieontwikkelingsvraagstukken en onderliggende veranderkundige theorieën.
Daarvoor volgde ik van 1997-1999 de Master Learning and Development (MLD) aan
het Tilburgs Instituut voor Advanced Studies (TIAS). In 1998 kreeg ik het verzoek van
Mr. J. v.d. Kruis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saamvliet, om een aanpak te
bedenken die het zorgvernieuwingsbeleid moest vertalen naar de werkvloer en omzetten
in gewenst gedrag van medewerkers. Die opdracht leidde tot de ontwikkeling van een
AWT, 2014.
Stiglitz & Greenwald, 2014.
4 RMO, 2014.
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didactisch concept: Open de Cirkel (OC). De aanpak, gericht op grootschalige
cultuurverandering, moest de nieuwe visie op emancipatie van mensen met een
verstandelijke beperking stimuleren. Het was de bedoeling om uitvoerend medewerkers
van de stichting toe te rusten om vorm en inhoud te geven aan de emancipatie van
zorgvragers. Eind jaren negentig werd het concept organisatiebreed uitgevoerd en werd
onderzoek gedaan naar de effecten in het proefschrift ‘Wederkerig leren’5. In 2010 werd
OC officieel geïntroduceerd bij bestuurders van lokale overheden, zorg- en
welzijnsinstellingen, waarbij onderstreept werd dat er sprake was van een effectieve
methode om de participatie van mensen met een beperking aan de samenleving vorm te
geven.
Eerder waren de positieve ervaringen met OC aanleiding geweest om in
samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum6 (APS), onderzoek te
doen naar toepassingsmogelijkheden van het OC-concept bij de vernieuwingsaanpak
binnen het voortgezet onderwijs. Dat resulteerde in het concept Leerpracticum (LP). De
invoering van het Studiehuis, midden jaren negentig, had een impuls gegeven aan
onderwijsvernieuwing, bekend als leren leren. Dat leidde tot grote belangstelling voor
nieuwe methodes om vorm te geven aan wat ging heten: ‘Het Nieuwe Leren’ en ‘de
school als lerende organisatie’. Onderwijsinnovatie die behalve de leerlingen ook
docenten, schoolleiders en de schoolorganisatie aanging. De rector van het
Cobbenhagen College in Tilburg, Drs. H. Verkoulen, die het beleid van
onderwijsvernieuwing bij collega directieleden ‘aan de man wilde brengen’, gaf opdracht
om twee verkennende LP-pilots in zijn organisatie uit te voeren.
In 2001 kwam ik in contact met Drs. H. Kemps, directeur van Provinciale Raad
voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ), die onderzoek wilde
laten doen naar structurele oplossingen voor personele en financiële tekorten in de
ouderenzorg. Beleidsondersteunend onderzoek in verband met vergrijzing en
ontgroening had tot dan toe geen inzicht opgeleverd in hoe het probleem aan te pakken.
De praktijkonderzoeken die daarop volgden in de periode 2001-2008, resulteerden in
het bedrijfsinnovatieconcept Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW). De opdracht
was voor mij een uitgelezen kans om de aanpak te richten op de samenhang tussen
veranderen, vernieuwen, innoveren en leren. Onderzoek naar de wisselwerking tussen
innoveren en leren werd mijn onderliggende agenda bij het zoeken naar oplossingen
voor tekorten in de ouderenzorg.7
Het WZSW-project had net als de twee voorafgaande opdrachten als kenmerk dat
het ontstond vanuit vragen uit de praktijk om effectuering van beleidsvernieuwing: Hoe
kunnen nieuwe beleidsplannen worden omgezet in concrete resultaten? Hoe kan
vernieuwingsbeleid ‘handen en voeten’ worden gegeven?

Biene van, 2005.
APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling
en leiderschap. Via advies, training, coaching en projectleiding wordt gewerkt met docenten en leidinggevenden aan
duurzame vernieuwing. De aanpak is geënt op wetenschappelijke inzichten, deelname aan innovatieprojecten en ervaring
in de praktijk van alledag gericht op optimale ontwikkeling van talenten van kinderen en jongeren.
http://www.aps.nl/over-aps
7 De oratie ‘Lopen over water’ van Prof. J. Boonstra (2000) was de directe inspiratiebron om hiermee systematisch aan de
slag te gaan.
5
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1.3

Verkenning van het onderwerp

De projecten die vanuit een beleidsperspectief werden ingezet waren onderdeel van
organisatieverandering en hadden zowel een strategische als operationele focus. De
positieve resultaten van de drie projecten, die achtereenvolgens een toenemende
complexiteit hadden, werden aanleiding voor de vraag waarin het succes van de aanpak
schuilde. Wat was het verband met de gevolgde werkwijze die vertrok vanuit het lerend
vermogen van mensen, organisaties en sociale netwerken? Dat werd de aanleiding voor
het centrale onderzoeksonderwerp van dit proefschrift.
Met sociale innovatie en leren is een veelomvattend onderwerp aan de orde.
Allereerst is er de vraag: wat te verstaan onder leren? Omdat ieder mens te maken heeft
met leren, heeft vrijwel iedereen een opvatting over wat leren is. Het meest gangbaar is
het schoolse leren waarbij cognitieve ontwikkeling centraal staat. Maar mensen leren
(wellicht het meest) in het alledaagse leven, waarbij in de eerste levensjaren de basis
wordt gelegd voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Het is zonder twijfel de opkomst
van de ICT, die leren als informatie verwerving en verwerking in een radicaal nieuw
perspectief van permanente kennisontwikkeling plaatst. Leren als onderwerp van
onderzoek vraagt om een nadere bepaling. In dit promotieonderzoek wil ik uitgaan van
de holistische visie op leren8 zoals die door Illeris9 werd uitgewerkt.
Belangrijk is ook de vraag: wat te verstaan onder sociaal innoveren. In z’n
algemeenheid heeft sociaal innoveren betrekking op vernieuwing van de manier waarop
mensen worden aangesproken en ingezet om de resultaten van organisaties en bedrijven
te verbeteren. De visie op sociaal-maatschappelijke innovatie zoals die recentelijk door
de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid werd verwoord, gaat verder.
Met dit promotieonderzoek naar de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren ga
ik in op de oproep van de Adviesraad om een aanzet te leveren voor
theorieontwikkeling over sociaal-maatschappelijke innovatie.

1.3.1

Beleidsinnovatie in de zorg

De Nederlandse gezondheidszorg stond aan het begin van de 21e eeuw naast andere
maatschappelijke sectoren als onderwijs, arbeidsmarkt en de energiesector voor forse
uitdagingen. In talrijke nota’s en rapporten werden de uitdagingen voor de zorg
beschreven, maar waren allerminst eenduidige oplossingen voorhanden. Bestaande
structuren en werkwijzen boden onvoldoende soelaas om adequaat te reageren op
bijvoorbeeld de veranderende samenstelling van de bevolking. Die veranderende
leeftijdsopbouw, vergrijzing–ontgroening, ligt aan de basis van veel ontwikkelingen in de
samenleving en drukt daarop een belangrijke stempel, naast het vraagstuk van migratie
en de daarmee samenhangende multiculturalisering. De toenemende zorgvraag van
ouderen en de afname van de beroepsbevolking veroorzaken een grote druk op
betaalbaarheid en voldoende zorgondersteuning. Door de vergrijzing van de bevolking
zal de behoefte aan zorg blijven stijgen. De bevolking ouder dan 65 jaar neemt toe van
13% in 2000 naar 25% in 2030. Bij ongewijzigd beleid zou in 2030, 25% van de
8
9

Dolmans, 2012.
Illeris, 2007.
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beroepsbevolking in de zorg moeten werken om aan de vraag tegemoet te komen. Het
was niet realistisch om er van uit te gaan dat tegen die tijd zoveel mensen in de zorg
zouden werken. Zo zouden door de demografische ontwikkeling bij ongewijzigd beleid
de zorguitgaven naar een onaanvaardbaar niveau stijgen. Want behalve het aantal
ouderenstijgt ook het aantal chronisch zieken.10 Dat houdt verband met leefstijl, vroege
diagnostiek en nieuwe behandelingen. De langdurige medische zorg heeft als bijkomend
kenmerk dat het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen zal toenemen.
Dit gegeven (comorbiditeit) stelt andere eisen aan de te leveren zorg en de coördinatie
van zorg, maar ook stellen ouderen van nu andere eisen aan zorg dan voorheen.
Klantgerichte zorg vraagt aanpassing aan eigen wensen en behoeften. De omslag van
aanbodsturing naar meer vraaggericht aanbod heeft gezorgd voor een marktdynamiek
waarin mensen zich steeds meer opstellen als zorgconsument. Informatie over kwaliteit,
veiligheid en zorgkeuze spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. ICT (Internet)
maakt het mogelijk dat steeds meer mensen zelf de regie in handen nemen, een trend die
gevolgen heeft binnen nagenoeg alle sectoren van de samenleving. Tegen deze
achtergrond is er in de huidige tijd een toenemend bewustzijn dat radicale veranderingen
nodig zijn.11 Sinds de discussies die over dit onderwerp op landelijk politiek niveau
gevoerd worden en in stelselwijziging resulteren, is er sprake van een groeiend draagvlak
voor noodzakelijke veranderingen. Decentralisatie van de zorg naar gemeenten die is
verankerd in wetgeving zet de structurele verandering kracht bij. Wat nog niet betekent
dat met een wetswijziging verandering in de zorg tot stand is gebracht. Het is niet alleen
een beleidsvraagstuk of een organisatievraagstuk om tot passende hulp12 en
ondersteuning voor kwetsbare ouderen te komen:
… bij zorg gaat het niet om een product, maar om een relatie. Vraag en aanbod zijn er op een
bijzondere manier met elkaar verbonden: de kwaliteit van de vraag is van invloed op de kwaliteit
van het aanbod, maar ook de kwaliteit van de productie beïnvloedt de kwaliteit van de
consumptie. Het gaat bij zorg om relational goods, en die zijn wel te onderscheiden van goederen
die op simpele markten kunnen worden verhandeld of onderwerp zijn van simpele wet- en
regelgeving. Goede dienstverlening vraagt om een governance waarin het samen leren telkens
belangrijker is dan het eenzijdig controleren.13
Actuele ontwikkelingen, zoals de invoering van de nieuwe zorgwet, zijn er op gericht om
het hoofd te bieden aan deze maatschappelijke uitdagingen. Ze raken niet alleen aan het
aanpassingsvermogen van de zorgsector, maar de samenleving als geheel. Het betreft
een thema van sociale innovatie van de eerste orde.

1.3.2 Sociale innovatie en leren

Bij de introductie van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) in 2003
vroeg de politiek expliciet aandacht voor het stimuleren van innovatie en
ondernemerschap in Nederland op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en
CSO, NFU en ZonMw, 2012.
Rotmans, 2009.
12 Nies, 2012.
13 Van de Donk, 2014: 6.
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innovatie. Het groeiende inzicht dat naast technologische innovatie, sociale innovatie
een belangrijke dimensie van vernieuwing was, werd onderstreept door de oprichting
van een innovatie platform14. Sociale innovatie is gericht op vernieuwing van
management, organisatie en inzet van arbeid met als doel het effectiever realiseren van
organisatiedoelstellingen. Blijkens een oproep aan alle organisatieadviseurs van
Nederland tijdens de Ernst Hijmans lezing15 stond de ontwikkeling van sociale innovatie
bij deze beroepsgroep anno 2006 nog in de kinderschoenen. Vanuit het perspectief van
organisatieprofessionals houdt de introductie van het begrip ‘sociale innovatie’ verband
met het verleggen van de aandacht voor technologie en diensten, naar (arbeids)
procesinnovatie. Succesvol vernieuwen wordt voor 25% bepaald door technologische
innovaties en voor 75% door wat wordt aangeduid met sociale innovatie.16 Vanuit mijn
jarenlange aandacht voor vernieuwingen binnen de zorgsector op het gebied van
management, organisatie en inzet van arbeid, riep bovengenoemde introductie van
sociale innovatie vragen op wat betreft het vernieuwende karakter. Was er sprake van
‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ging het om een fundamentele vernieuwing?17 Waar het
NCSI zich richtte op het identificeren van succesvolle bestaande praktijken die
bijdroegen aan sociale innovatie, bestond er bij een groep organisatie professionals de
uitdaging om tot nieuwe en effectievere aanpakken van sociaal innoveren te komen. In
deze benadering kon het fenomeen sociale innovatie verwijzen naar een bepaald proces
van sociaal innoveren, ofwel een bepaald resultaat/uitkomst (bijdrage aan innovatie),
dan wel bepaalde professionele methodieken binnen een arbeidsorganisatie. De
Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid pleit in haar advies voor een bredere
interpretatie van het begrip sociale innovatie, die aansluit bij de internationale discussie.18
In Nederland was het beleid en het debat over sociale innovatie in de afgelopen jaren
grotendeels gericht op sociale innovatie in meer beperkte zin, namelijk vernieuwingen
van werkprocessen in organisaties. Internationaal is er groeiende aandacht voor ‘social
innovation’ in een veel bredere betekenis dan die tot nog toe in Nederland is
gehanteerd. Het gaat in de kern steeds om activiteiten gericht op het zoeken naar nieuwe
oplossingen voor sociale problemen en nieuwe manieren van samenwerking. Tegen de
achtergrond van bovenstaande ontwikkeling sluit ik mij aan bij een discussie binnen de
Community of Practice Sociale Innovatie (CoP SI).19 Bij sociale innovatie is een gezonde
balans tussen het collectieve organisatie belang en het individuele belang van
medewerkers aan de orde. Individuele talentontwikkeling ligt dan in het verlengde van
verbetering van productiviteit en vernieuwing.
In bovenstaand perspectief wil ik met dit promotieonderzoek aantonen dat het
integreren van innoveren en leren, een cruciale rol speelt bij effectieve sociale
vernieuwing. De gevolgde casestudy methode moet er toe bijdragen de rijke schakering
aan variabelen optimaal te betrekken bij generaliseerbare conclusies. Dit met het oog op
inzichten in complexe innovatieprocessen zoals die momenteel in gemeenten aan de
Het Nationaal Centrum Sociale Innovatie coördineerde initiatieven in de periode 2006-2012.
Rinnooy Kan, 2006.
16 Pot, 2012.
17 In 2008 werd het Zorg Innovatie Platform (ZIP) gelanceerd, door Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker.
18 AWT, 2014.
19 Dhian Sioe Lie, 2008.
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orde zijn en hoe die resultaatgericht aan te sturen en door te ontwikkelen. Daarbij
moeten denken en doen, theorieontwikkeling en praktisch handelen met elkaar in
verband worden gebracht.

1.4

Emanciperen, leren en sociaal innoveren in beleidsperspectief

Hier geef ik een beschrijving van de structurele vernieuwingen waar het in de drie
praktijkonderzoeken om draaide. De hoofdkenmerken van de sociale vernieuwingen die
in het promotieonderzoek aan de orde komen worden per project kort getypeerd. In
deel II ga ik dieper in op hoe de projecten Open de Cirkel, Leerpracticum en Wonen,
Zorg en Service in de Wijk werden uitgevoerd.

1.4.1






Emancipatie van mensen met een beperking met OC
Om de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren
en te ontwikkelen, zouden gerichte activiteiten op het gebied van educatie en leren
ontwikkeld moeten worden. Dat betekende voor cliënten dat het accent verschoof
van verzorgd worden naar het stimuleren van zelfontplooiing.
Voor zorgverleners had dat belangrijke consequenties omdat zij een cruciale rol
speelden bij het stimuleren van die zelfontplooiing. Medewerkers zouden moeten
worden toegerust om de nieuwe visie op zorg ‘handen en voeten’ te geven. Voor de
zorgorganisatie hield dat in gericht invulling te geven aan initiatieven en
randvoorwaarden om tot nieuw gedrag te komen.
De emancipatie van patiëntcliënt naar persoon–burger had belangrijke raakvlakken
met de beeldvorming in de samenleving over mensen met een verstandelijke
beperking. Naast familie en bestaande voorzieningen speelde ook de (lokale)
overheid een belangrijke rol als het ging om gelijkwaardige participatie vorm en
inhoud te geven.

1.4.2






20

Participatie in onderwijsvernieuwing met LP

Uitgaande van de drie basisbehoeften autonomie, relatie en competentie, was een
ontwikkeling binnen het onderwijs gewenst die zelfsturing en
zelfverantwoordelijkheid systematisch stimuleerde. 20 Het ging daarbij om
ontwikkeling van kennis- en leervaardigheden, die kon worden gekenmerkt als: van
buiten leren naar integreren van kennen, kunnen en kiezen bij leerlingen.
Onderwijs met als doel kennisverrijking en ambitie ontwikkeling was gericht op het
verbinden en integreren van informatie, functionele vaardigheden en waarden
(visie)oriëntatie. Een perspectief om de ontwikkeling van kennis en
leervaardigheden ook te betrekken op de rol van de leraar: van informatie
overdragen naar begeleiden bij leervaardigheden. Dat vroeg om leraren ook aan te
spreken op lerend vermogen.
Voor de schoolorganisatie betekende de ontwikkeling van centraal organiseren naar
procesgericht managen aandacht voor samenwerkingsvaardigheden, zeker tegen de

Stevens, 2004.
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achtergrond van een steeds meer door ICT bepaalde leer-werk omgeving.21 Als
ontwikkeling van deze vaardigheden in verband kon worden gebracht met
organisatieontwikkelingsprocessen, ook wel schoolontwikkeling genoemd, zou dat
gaan over de school als een lerende organisatie. Door de schoolontwikkeling in
verband te brengen met het leren van de schoolleiders zelf zou een adequaat inzicht
in het nieuwe leren bij de cultuurdragers de voorwaarden voor structurele
vernieuwing bevorderen.

1.4.3






1.5

Innovatie van lokaal sociaal beleid met WZSW

Van intramuraal zorgaanbod naar dienstverlening aan huis: woonzorgservice.
Ouderenzorg heeft voor het grootste deel betrekking op ondersteuning bij
zelfredzaamheid en betreft voornamelijk niet- medische zorg. Professionele zorg
aan ouderen vanuit een verzorgingshuissituatie is behalve duur niet in
overeenstemming met de behoefte van ouderen om zo lang mogelijk in eigen
woonomgeving te blijven wonen. Als mensen met een beperking, waaronder
ouderen, een beroep kunnen doen op betaalbare ondersteunende diensten kunnen
zij langer zelfstandig thuis functioneren.
Van tekorten in de zorg naar nieuwe werkgelegenheid: sociale participatie.
In de toenemende zorgvraag wordt voor het belangrijkste gedeelte voorzien door
informele, niet professionele, zorg. Echter, mantelzorg staat onder grote druk,
hetgeen vraagt om structurele oplossingen voor ondersteuning. Hier liggen kansen
voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid en (sociale) arbeidsparticipatie van
grote groepen uitkeringsgerechtigden.
Van nieuwe wetgeving naar lokaal sociaal beleid: sociale innovatie.
Invoering van nieuwe wetten als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Participatiewet houden verband met een
nieuwe visie op sociaal-maatschappelijke vernieuwing. Dit heeft als kenmerken:
decentraal besturen van de samenleving, meer betrekken van burgers bij beleid en
samenleving (participatie) en het aanspreken van burgers op hun eigen
verantwoordelijkheid (mondigheid). Het combineren van de ontwikkeling van
persoonlijke dienstverlening met arbeids- en sociale participatie biedt leerervaring
met het vernieuwen van lokaal sociaal beleid.

Kennisontwikkeling sociale innovatie

Hierboven werd ingegaan op wat te verstaan onder sociaal innoveren en het
onderscheid tussen sociaal innoveren en sociaal maatschappelijk innoveren. In
Nederland wordt sociale innovatie opgevat als vernieuwing van werkprocessen in
organisaties, de zogenaamde werkplekinnovatie.22 In dit promotieonderzoek verwijst
sociale innovatie in z’n bredere betekenis naar vernieuwingen gericht op oplossingen
Van der Hilst, 2007.
“Vanwege begripsverwarring is het voor Nederlanders en Vlamingen lastig om het begrip sociale innovatie in het
buitenland te gebruiken. De meesten van hen kiezen voor ‘workplace innovation’, sommigen voor ‘management
innovation’” (AWT, 2014: 12).
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voor maatschappelijke problemen. Dat wil zeggen sociaal-maatschappelijke innovatie die
gericht is op ‘collectieve’ oplossende vermogens door nieuwe combinaties van actoren
(individuen, organisaties, overheid, wetenschap, etc).
De Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid stelt dat het in Nederland
ontbreekt aan aandacht voor sociale innovatie, waardoor ook een integrale inbedding
van sociale innovatie in het innovatie- en kennisbeleid ontbreekt. “Bovendien is er nog
geen expliciet empirisch onderzoek verricht naar de relatie tussen sociale innovatie en
grote noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Een integraal denkkader rond
sociale innovatie moet nog tot ontwikkeling komen.”23 Tegen deze achtergrond levert
dit proefschrift een aanzet tot theorieontwikkeling over sociale innovatie en een sociaal
innovatieve vorm van kennisontwikkeling. De weg waarlangs deze kennisontwikkeling
plaatsvindt, is experimenteel van karakter met als kenmerken: reflectie op de
ontwikkeling van management vaardigheden (dynamisch managen), het toepassen van
innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het effectueren van hoogwaardige
arbeidsrelaties (slimmer werken) en hoogwaardige samenwerkingsverbanden (externe
samenwerking). Dit is de definitie zoals die gehanteerd wordt door onderzoekers van de
Rotterdam School of Management.24 Hierbij is de veronderstelling dat vooral deze
factoren van belang zijn om nieuwe kennis te genereren. Met het oog op deze
methodologisch, interactieve benadering,25 waarvan dialoog en reflectie een belangrijke
kenmerk uitmaken, belicht ik hierna als conceptueel kader theoretische en operationele
uitgangspunten (paragraaf 2.2 en 2.3).

1.5.1

Verantwoording onderzoeksaanpak

Aan dit proefschrift liggen twee belangrijke theorie-gerelateerde inzichten ten grondslag:
die van ‘leren en ontwikkelen’ en ‘leren en vernieuwen’. Tijdens de MLD combineerde
ik het aangereikte theoretisch kader met praktijkonderzoek hetgeen resulteerde in de
casus Open de Cirkel. De onderzoeksbenadering zoals die werd verwoord in de
leeropdracht van Boonstra26 sloot aan bij mijn interesse om praktijkgericht
vervolgonderzoek te doen vanuit een perspectief op geïntegreerd leren en vernieuwen.
Deze twee ‘bronnen’ leidden tot formulering van de eerste outline van een conceptueel
raamwerk waarin ik mijn onderzoeksinteresse verwoordde (bijlage 2.5). Als ‘pragmatisch
theoreticus’ gaf ik verdieping aan mijn onderzoeksthema met de praktijkopdrachten
Leerpracticum en Wonen Zorg en Service in de Wijk, waarvan in deze studie een
reconstructie wordt gegeven. Voor explicitering van mijn onderzoeksaanpak maak ik
onderscheid tussen de praktijkonderzoeken enerzijds en het theoretisch
(promotie)onderzoek anderzijds. Zonder een ‘waterscheiding’ te suggereren ga ik eerst
in op Boonstra’s onderzoeksopdracht (paragraaf 1.5.2). Vanwege mijn ambitie om met
dit proefschrift een bijdrage te leveren aan theorieontwikkeling over sociale innovatie ga
AWT, 2014: 24-25.
Volberda, H., Bosch, F. van den & Jansen, J. (2006).
25 “De breedte van het begrip sociale innovatie maakt duidelijk dat de samenhang niet meer in een theorie valt te vatten,
dat zich bij het onderzoek veel methodologische problemen voordoen en dat het moeilijk is bij ontwerp en ontwikkeling
een integrale aanpak te formuleren. Zowel voor beleid als voor onderzoek doet men er verstandig aan om uit de brede
definities die elementen te kiezen waar men iets mee wil en waarvan de samenhang theoretisch kan worden onderbouwd.
Een ieder moet zijn eigen definitie dus expliciteren.” (Pot, 2012: 12).
26 Boonstra, 2000.
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ik kort in op een aantal relevante wetenschapstheoretische noties (paragraaf 1.5.3). Met
betrekking tot de toegepaste onderzoeksmethoden schets ik een beeld van de
samenhang (paragraaf 1.5.4). Tot slot expliciteer ik mijn methodologische
onderzoeksconcept (paragraaf 1.5.5) en ga ik in op mijn rol als onderzoeker (paragraaf
1.6).

1.5.2 Vernieuwen en complexe maatschappelijke vraagstukken

Volgens Boonstra is op het terrein van lerend vernieuwen een enorme behoefte aan
kennis en methodieken om ambigue vraagstukken te begrijpen en
vernieuwingsprocessen in gang te zetten. In Lopen over water27 gaat hij in op de dynamiek
van organiseren, veranderen en leren. Als voorbeeld presenteert hij toekomstige
onderzoeksthema’s en schetst een methodologie voor onderzoek. Die thema’s houden
min of meer verband met de focus waarvoor ik in mijn promotieonderzoek koos: de
wisselwerking tussen innoveren en leren die met name aansluit op het negende thema.
Ik noem ze kort.
1. De achtergronden van de dominante logica van gepland veranderen en de betekenis
hiervan voor organiseren, vernieuwen en leren in dynamische sociale systemen.
2. De dynamiek van vernieuwen in organisatorische netwerken, de
besluitvormingsprocessen die dit stimuleren of afremmen en de politieke processen
die vernieuwing op gang brengen of stilzetten.
3. Het ontstaan van positieve en negatieve terugkoppelingsprocessen en hun betekenis
voor het op gang brengen van strategisch vernieuwen en leren in organisatorische
netwerken.
4. De condities waaronder mensen macht gebruiken en invloed aanwenden in
vernieuwingsprocessen en macht willen combineren om in dialoog gezamenlijke
handelingsalternatieven te ontwikkelen.
5. De interactieprocessen tussen actoren in dynamische systemen, hoe ze handelen,
betekenis geven en reflecteren, en de wijze waarop dit bijdraagt aan vernieuwen en
leren.
6. De relaties tussen vernieuwing in organisatorische netwerken en de dynamiek in
maatschappelijke structuren en waardesystemen, en de betekenis hiervan voor
democratisch besturen.
7. Het ontstaan van defensiemechanismen vanuit een systeemdynamisch perspectief
met aandacht voor psychologische, sociologische en politicologische
verklaringsmodellen en handelingspraktijken.
8. De wijze waarop professionals leren en acteren in verwarrende, ambigue en
conflicterende situaties door tegelijkertijd te reflecteren op de context, hun handelen
en hun assumpties over de werkelijkheid
9. De wijze waarop we kennis ontwikkelen over organiseren, vernieuwen en leren in
dynamische sociale systemen.

27

Boonstra, 2000.
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De werkelijkheid van organiseren, vernieuwen en leren noemt Boonstra ‘onstuimig’.28
Het is een wereld van sociale systemen in actie waarbij relaties spelen tussen theorie en
praktijk. Het is de vraag hoe we deze werkelijkheid kunnen kennen en hoe deze wereld
hanteerbaar te maken. Omdat zowel traditioneel academisch onderzoek als toegepast
onderzoek volgens Boonstra’s stellige overtuiging tekort schieten introduceert hij
‘reflectief handelingsonderzoek’. Het begrip actieonderzoek vindt hij verwarrend
vanwege de vele betekenissen die hieraan worden gegeven. Hij spreekt liever van
reflectief handelingsonderzoek, omdat kennis wordt gegenereerd in een interactieproces
waarin actoren handelen, reflecteren op hun handelen en stilstaan bij de wijze waarop ze
leren en nieuwe kennis genereren. Het gaat om het begrijpen van complexe
vraagstukken, het op gang brengen van interactieprocessen en het gezamenlijk zoeken
naar alternatieven om vraagstukken te kunnen hanteren. In zijn visie zijn actoren,
kennisdragers en ervaringsdeskundigen die keuzen maken hoe te handelen. De relatie
tussen onderzoekers en onderzochten gaat uit van gelijkwaardigheid, gezamenlijke
betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Waar het kennisgeneratie betreft is het
onvoldoende als de kennis alleen beschikbaar blijft voor de betrokkenen zelf. Opgedane
kennis en leerervaringen over processen van vernieuwen en leren moeten betekenisvol
worden gemaakt voor anderen. Dat gebeurt volgens hem door het vernieuwingsproces
in al zijn aspecten te communiceren. Het is een werkwijze die ik in mijn
hoofdonderzoekscasus volg. Het betekent ook dat de theoretische vertrekpunten
expliciet moeten worden gemaakt, evenals de methodieken die zijn gehanteerd.
Ontwikkeling van praktijktheorie verbindt Boonstra met de volgende activiteiten:29
 signaleren van ambigue vraagstukken;
 expliciteren van vertrekpunten, contexten en theoretische assumpties;
 toepassen van methodieken en inzichten in het handelen;
 methodisch reflecteren op effecten van het handelen;
 analyseren en conceptualiseren van nieuwe inzichten;
 beslissen tot het toepassen van nieuwe inzichten in het handelen;
 publiceren over ervaringen.
In het verlengde van bovenstaande stelt Boonstra dat er tussen beleids- en
organisatiewetenschappen weinig systematische relaties bestaan.30 Zij kunnen elkaar
verrijken en een impuls geven aan kennis over dynamiek van sociale systemen, over
leerprocessen in netwerken en over organisatorische en maatschappelijke vernieuwing.
In het licht van zijn betoog is het steeds minder zinvol om routine oplossingen aan te
leren en te leren om kennis en methodieken toe te passen in relatief bekende situaties.
Ook eenzijdige nadruk op analyseren, theoretiseren en reflecteren draagt te weinig bij
aan het professioneel handelen en leren. Bij leren in dynamische situaties met complexe
vraagstukken gaat het om het verbinden van meervoudig kijken, handelen (doen) en
reflecteren in maatschappelijke en organisatorische contexten. Praktisch handelen dat
wordt verbonden met reflectie op dit handelen en gehanteerde vooronderstellingen. Het
Idem: 35.
Idem: 38.
30 Idem: 6.
28
29
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is deze visie in Boonstra’s onderzoeksopdracht die een leidraad werd bij de aanpak voor
het complexe maatschappelijke vraagstuk waarnaar ik praktijkonderzoek deed. Het
leverde de aanzet om maatschappelijke vernieuwing in verband te brengen met leren,
wat resulteerde in het onderwerp van onderzoek van dit proefschrift.

1.5.3

Oriëntatie op theorieontwikkeling

Kwalitatief onderzoek,31 hermeneutiek en pragmatisme32
Twee hoofdstromingen van de hedendaagse wetenschapsfilosofie, de hermeneutiek en
het pragmatisme, vormen de oorsprong van kwalitatief onderzoek. De stromingen
hebben veel met elkaar gemeen en ze hebben tot op zekere hoogte gemeenschappelijke
filosofische wortels. Beide stromingen gaan er van uit dat de sociale werkelijkheid door
mensen wordt gemaakt, ook wel aangeduid met de term ‘sociaal constructivisme’. Zowel
het handelen van mensen als de relaties die tussen mensen bestaan, zijn afhankelijk van
de specifieke invulling die er door mensen aan wordt gegeven. Om die te kunnen
begrijpen is het daarom volgens zowel de hermeneutiek als het pragmatisme
noodzakelijk te bestuderen hoe mensen hun sociale situatie interpreteren. Op zoek naar
de wetenschapsfilosofische wortels van kwalitatief onderzoek komt Bosch & Boeije33 uit
bij hermeneutiek waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de sociale werkelijkheid en
pragmatisme dat de praktische relevantie van onderzoek centraal stelt gecombineerd met
een holistische en open onderzoeksbenadering. Zowel bij hermeneutiek als pragmatisme
is er sprake van een methode waarbij dataverzameling en data-analyse elkaar afwisselen
(‘iteratie’). Hermeneutische cirkels hebben die afwisseling met elkaar gemeen, hetgeen
overeenkomt met het hedendaagse kwalitatieve onderzoek. Bij het pragmatisme staat de
continue afwisseling van dataverzameling en data-analyse nadrukkelijk op de eerste
plaats ten dienste van het oplossen van praktische problemen. De uitkomsten zijn
afhankelijk van het perspectief van de onderzoeker waarbij abductie en theoretische
sensitiviteit een belangrijke rol spelen. Met de introductie van het begrip ‘abductie’ werd
door Pierce benadrukt dat creativiteit van groot belang is bij wetenschappelijk
onderzoek en bij de ontwikkeling van een hypothese die een verklaring kan bieden voor
een bepaald potentieel uniek gegeven.34 Dat houdt in dat wordt erkend dat bij
formulering en toetsing van een hypothese het perspectief afhankelijk is van de
onderzoeker en dat er sprake is van een tweeledig karakter; zowel bewust en
gecontroleerd denken als spontaan en creatief giswerk. Bewust en gecontroleerd
denkwerk om het giswerk in te perken, te sturen en nauwkeurig te evalueren. Op basis
van verbeeldingskracht, ideeën en associaties opwerpen, een punt bereiken van waaruit
Boeije (2005: 27) definieert kwalitatief onderzoek als volgt: “In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich [sic] op
onderwerpen die te maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze
zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethodengebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp
vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel omhet te beschrijven en waar mogelijk te
verklaren.”
32 Beschouwd vanuit het denken van Dewey kan pragmatisme gezien worden als een filosofie waarin de mens als
handelend wezen centraal staat en waarbij dit handelen in dienst staat van een door praktische (zowel
individuele/persoonlijke als sociale/maatschappelijke) problemen opgeroepen reconstructie van de omgeving waarvan hij
deel uitmaakt (Logister, 2004).
33 Bosch & Boeije, 2005.
34 Bosch, 2012: 10.
31
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het onderzochte verschijnsel is te begrijpen. Ook is essentieel bij het ontwikkelen van
een theorie via abductie om als onderzoeker theoretisch over gegevens na te denken.
Naast creativiteit is kennis van bestaande concepten van belang, begrippen die
richtinggevend zijn voor de onderzoeker en die fungeren als zogenoemde sensitizing
concepts. Met betrekking tot het abductieve karakter van mijn hypothese, bespreek ik in
paragraaf 1.3 de analyse van mijn vooronderstellingen die ik maakte na een eerste
theoretische oriëntatie in de beginfase van mijn promotieonderzoek. In Deel I,
Conceptueel theoretisch onderzoekskader, werk ik de theorieën uit waaraan ik mijn
onderzoekscasussen uit Deel II toets. Voor wat betreft de theoretische conceptualisatie
van de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren refereer ik aan Grounded Theory
(GT)35 waarbij onderzoekers geïnteresseerd zijn in patronen van actie en interactie
tussen verschillende typen van sociale eenheden of actoren. Daarbij is ‘proces’ een
centraal kenmerk van de theorie. De ontwikkeling van GT was een poging om abstracte
sociologie te vermijden en maakte deel uit van de belangrijke groei in kwalitatieve
analyses in jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het belangrijkste motief in deze
beweging was het overbruggen van het gat tussen ‘empirische research zonder theorie’
en ‘theorie zonder empirie’ door het gronden van theorie in data.36

1.5.4

Toegepaste onderzoeksmethoden37

Bij mijn onderzoeksaanpak was sprake van meerdere onderzoeksmethodes, een aanpak
die bekend staat als de mixed methods benadering.38 Het kenmerk van deze
onderzoeksbenadering is dat het om de combinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve
methode gaat. Het is niet het theoretische kader of de theoretische invalshoek die
richting bepalend is voor het uit te voeren onderzoek, maar de onderzoeksvraag en het
type kennis (de informatie) dat verkregen dient te worden. Aan dit proefschrift liggen
meerdere onderzoeken ten grondslag die ik wil toelichten in drie categorieën:
A. De drie praktijkonderzoeken, bestaande uit twee vooronderzoeken en een
hoofdonderzoek.
B. Deelonderzoeken binnen de hoofdonderzoekscasus.
C. Het promotieonderzoek.
A. De praktijkonderzoeken
Zowel de twee voorstudies als de hoofdonderzoekscasus hadden gemeenschappelijk dat
opdrachtgevers een onorthodoxe benadering wilden. Er werd een oplossingsgericht
(pragmatisch) resultaat gevraagd en het belang van betrokkenheid van stakeholders werd
onderstreept (participatief handelingsonderzoek).39 In het pragmatisme staat de vraag centraal:
Ten Have, 2004.
Goulding, 2002.
37 Smaling, 2013.
38 “Om transdisciplinariteit te bereiken is methodologisch pluralisme nodig. Naast kwantificerend onderzoek is ook
kwalitatief onderzoek nodig, als wetenschappelijk gelijkwaardige strategie. … Duidelijk is ook dat het bijbehorende
methodologisch pluralisme een ondersteuning vormt voor het idee van mixed methods, een combinatie van kwalitatieve
en kwantificerende methoden” (Smaling, 2013: 92, 94).
39 Bij participatief handelingsonderzoek leren en veranderen betrokkenen door het samen ontwerpen, plannen, opzetten
en uitvoeren van het onderzoek. Binnen handelingsonderzoek ligt de focus op verandering van sociale kenmerken en
structuren. Het participatieve karakter, komt ondermeer tot uitdrukking in de inwisseling van het Subject-Object-model
35
36
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Wat ‘werkt’ om een bepaald probleem met behulp van onderzoek aan te pakken? Niet
het paradigma of de methode is leidend, maar de onderzoeksvraag.
Omdat er relatief weinig bekend was over de aanpak van het onderzoek vooral
omdat het niet afgebakend was ten opzichte van de context, lag een explorerende
onderzoeksaanpak voor de hand, zeker voor de hoofdonderzoekscasus:
 Met het WZSW praktijkonderzoek was er sprake van een brede probleemstelling.
 De eis die gesteld werd dat het onderzoek onorthodox moest zijn, met als argument
dat beleidsonderzoek tot dan toe weinig praktische oplossingen had geboden,
impliceerde dat niet zou worden uit gegaan van bekende theorieën, hypothesen en
modellen.
 Ook beslissingen over de onderzoeksprocedure werden van tevoren niet
vastgelegd, de voortgang van het onderzoek zou in sterke mate moeten afhangen
van ad hoc interpretaties van de verkregen data.
Er was geen van tevoren vastgelegd ‘onderzoeksplan’ of samenhangend geheel van
richtlijnen met betrekking tot de vormgeving van het onderzoeksproces, de
onderzoeksopzet of de onderzoeksvragen (‘onderzoekstrategie’). Het betrof een groot,
complex vraagstuk dat nadrukkelijk in verband stond met vernieuwingen in de
samenleving (paragraaf 1.4).
In de hoofdcasus zette ik als onderzoeker samen met projectdeelnemers een proces
in werking waarbij ik hen betrok bij het ontwerp, planning en uitvoering van het
onderzoek. In zoverre er sprake was van langlopend complex onderzoek lag het voor de
hand dat er voor de regie in de onderzoeksaanpak een centrale rol was weggelegd voor
mij als onderzoeker. Dat het een leer-georiënteerde aanpak betrof betekende in overleg
met meest betrokkenen uitproberen of een nieuwe aanpak werkte. Resultaten werden
geëvalueerd en er vond reflectie plaats in verband met de vervolgaanpak. Het verloop
van het onderzoek werd beïnvloed door zowel mij als onderzoeker als de deelnemers,
voor wie de kennis was gericht op inzicht in effectieve veranderingen in de praktijk. Een
feit is dat het ontwikkelde nieuwe WZSW-concept in de praktijk bleek te werken en
leidde tot kwantitatief meetbare effecten en resultaten die bijdroegen aan oplossingen
voor tekorten in de ouderenzorg. Het praktijkgerichte handelingsonderzoek had als
aanloop naar het promotieonderzoek ook het karakter van kennisgericht participatief
onderzoek (zie C).40
B.
Deelonderzoeken binnen de hoofd onderzoekscasus
Het hoofdpraktijkonderzoek WZSW is een illustratie van sociale innovatief onderzoek,
waarbij sprake is van mixed-methods onderzoek en multiple triangulatie.41
De onderzochten zijn medeonderzoekers op basis van wederzijdse erkenning van elkaars expertise, wederzijds
vertrouwen en gedeelde leerprocessen, waarbij geproduceerde kennis en inzicht een zaak zijn van cogeneratie,
coproductie en cocreatie. Onderzoekers en onderzochten, komen via gesprekken, op voet van gelijkheid, tot de
gezamenlijke mening dat de te onderzoeken werkelijkheid adequaat wordt begrepen (Smaling, 2009: 29).
40 Smaling, 2009: 24.
41
“Triangulatie is binnen kwalitatief onderzoek een algemeen geaccepteerde wijze om de kwaliteit van een onderzoek te
verhogen. Denzin (1989) onderscheidt meerdere types triangulatie, hetgeen hij multiple triangulation noemt:
bronnentriangulatie, onderzoekerstriangulatie, theoretische triangulatie en methodentriangulatie” (Van Staa & Evers,
2010: 6).
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Het actieonderzoek dienstencheques (paragraaf 4.3)
Het actieonderzoek dienstencheques is voor een deel kwantitatief onderzoek. De
conclusies van het onderzoek worden gebaseerd op getalsmatig empirisch meetbare
gegevens. In de reconstructie beschrijf ik hoe het onderzoek ook integraal deel
uitmaakte van het onderzoek naar ontwikkeling van het WZSW-bedrijfsconcept vanuit
de focus op de combinatie van innoveren en leren.
TNO-onderzoek ‘Waar zit sociale waarde’ (paragraaf 4.6.3)
In nauwe samenwerking met externe onderzoekers van TNO kwam het rapport ‘Waar
zit sociale waarde?’ tot stand.42 TNO tekende voor de methodologische verantwoording
aangaande het ontwikkelen van indicatoren ten behoeve van later uitgevoerd onderzoek
naar de monetaire meerwaarde van WZSW.
In de reconstructie ga ik in op hoe het onderzoek (tevens) wordt gekoppeld aan
ondersteuning van ondervraagden bij hun inzicht (leren) en inbreng (participatie) in
vernieuwing.
Radar onderzoek ‘Social return on investment’ (SROI) (paragraaf 4.6.5)
Radar deed onafhankelijk onderzoek, gebruik makend van in het TNO/WZSW-rapport
ontwikkelde indicatoren. Het leidde tot een concreet voorbeeld van hoe
maatschappelijke meerwaarde monetair vertaald kan worden en kan bijdragen aan
draagvlakontwikkeling voor beleidsinnovatie. In de reconstructie beschrijf ik hoe de
resultaten van dit onderzoek uitwerken op beleidsinnovatie in de gemeente Tilburg.
PON onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde van WZSW (paragraaf 4.6.5)
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant werden de effecten van toepassing van het
WZSW-concept in een aantal midden-Brabantse gemeenten onderzocht en in verband
gebracht met sociaal-economisch meerwaarde. Het onderzoek, waarbij ik als lid van de
klankbordgroep werd betrokken, vond plaats na afronding van de
hoofdonderzoekscasus. Voor de Gemeente Alphen-Chaam waren de resultaten van
belang voor het doen doorgang vinden van beleidsvernieuwing.
Onderzoek Markt Persoonlijke Dienstverlening (paragraaf 4.6.1)
Een samenwerking tussen het WZSW-project en de Raad voor Werk en Inkomen
(RWI) had als direct gevolg een onderzoek in opdracht van de minister van Sociale
Zaken. Een onderzoek naar ontwikkeling van de markt voor persoonlijke
dienstverlening door Research voor Beleid leidde tot het rapport Van mens tot mens.43 In
de reconstructie wordt beschreven hoe WZSW-innovatie onderzoek leidde tot landelijk
onderzoek naar beleidsontwikkeling en besluitvorming hieromtrent.

42
43

Brouwer & Fermin, 2008.
Ommeren, C. van (2010).
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C.
Het promotieonderzoek
Met de uitgebreide beschrijving van de praktijkonderzoeken in Deel II, breng ik een
reconstructie in beeld van de verschillende praktijkonderzoeken in hun onderlinge
samenhang (figuur 3). Het promotieonderzoek als laatste fase van het gehele
onderzoekstraject heeft het karakter van een retrospectieve analyse van drie
praktijkcasussen. De onderzoekskenmerken komen ook overeen met de explorerende
onderzoeksaanpak zoals Swanborn die definieert.44
 Er is sprake van een brede probleemstelling die tijdens het onderzoek tot
precisering leidt; sociaal-innovatieve beleidsontwikkeling in relatie tot leren.
 Het leveren van een aanzet tot theorieontwikkeling met betrekking tot het
onderwerp van onderzoek kwam voort uit de oproep in het advies van AWT.
Daarin wordt uitgenodigd tot behalve sociaal innovatieve onderzoeken als ook
nieuwe methoden van kennisverwerving. Dat impliceert dat ik niet uit kon gaan van
bestaande theorieën over sociale innovatie. Gaandeweg het promotieonderzoek, in
casu mijn theoretische oriëntatie, ontwikkelde zich de hypothese (abductie) dat
sociaal innoveren en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een hypothese
die relevant was tegen de achtergrond van de vraag of het integreren van innoveren
en leren in de praktijk, efficiency winst zou opleveren?
 Behalve het advies om volgens de Case Study Research methode te werk te gaan,
lag mijn onderzoeksprocedure van tevoren niet vast. Er was sprake van een iteratief
proces op basis van theoretische oriëntatie, reconstructie en analyse van de
casussen en reflectiegesprekken met mijn promotoren.
Deze achterliggende onderzoeksinteresse naar de wisselwerking tussen innoveren had
tijdens de uitvoering van het hoofdonderzoek het karakter van kennisgericht
participatief onderzoek.45 Tijdens de uitvoeringsfase was er sprake geweest van het
verzamelen en registreren van gegevens waarbij meerdere medeonderzoekers betrokken
waren. De selectie van de medeonderzoekers en de formulering van de probleemstelling
werden door mij als professionele onderzoeker (primary researcher) bepaald, als ook de
verwerking van rapportages, analyse en synthese.

1.5.5 Methodologisch onderzoeksontwerp

In het perspectief van bovenstaande kan het promotieonderzoek worden gekenschetst
als een retrospectief reflectief handelingsonderzoek met als onderliggende (filosofische)
visie het pragmatisme. Daarbij staan de onderzoeksmethodes en strategieën primair in
functie van op te lossen praktische problemen. De drie praktijkonderzoeken hadden als
gemeenschappelijk onderwerp het effectueren van innovatief beleid waarbij het accent
lag op een veranderingsaanpak vanuit leren. De positieve resultaten van die
praktijkonderzoeken vormden de aanleiding om middels promotieonderzoek de
wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren nader te onderzoeken door:
 reconstructie van drie onderzoekscasussen, die de wisselwerking tussen innoveren
en leren in beleids perspectief illustreren (onderzoeksvraag 1).
44
45

Swanborn, 2004.
Smaling, 2006.
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toetsing van de drie casussen aan drie theoretische invalshoeken: holistisch leren,
lerend organiseren en procesmanagement (onderzoeksvraag 2).
Een aanzet te leveren tot theorieontwikkeling over sociale innovatie op basis van
conclusies uit reconstructie van de casussen en door toetsing aan een theoretisch
conceptueel kader (onderzoeksvraag 3).

Gaandeweg het onderzoeksproces ontwikkelde zich de centrale (abductieve) hypothese
van dit proefschrift: Het integreren van sociaal innoveren en leren verhoogt de
effectiviteit van uitvoering van sociaal innovatief beleid.
Daarbij sluit ik aan bij de opvatting dat een bewering als wetenschappelijke
plausibel kan worden aanvaard als die in overeenstemming is met een bepaalde mix van
empirische gegevens, subjectieve/intersubjectieve ideeën, gedachten, gevoelens, en
culturele categorieën gebruikt door anderen.46 Dat roept wel de vraag op welke
kwaliteitscriteria kwalitatieve onderzoekers kunnen gebruiken in het iteratieve
onderzoeksproces tijdens het vergelijken en aan elkaar relateren van gegevens en het
ontwikkelen van hypothesen? Naar mijn opvatting is vooral een combinatie van
openheid (transparantie), eerlijkheid (kritische verantwoording) en verantwoordelijkheid
(engagement) van belang.
De praktijkonderzoeken
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Figuur 1.5.1: Schema methodologisch onderzoeksontwerp.

De wetenschapsfilosofische discussie over objectiviteit en plausibiliteit kan helpen bij het verhogen van de kwaliteit van
kwalitatief onderzoek (Bosch, 2012: 15).
46
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1.6

Lerend onderzoeken

In paragraaf 1.5.1 tot en met 1.5.5 breng ik de verschillende onderzoeken die ik
uitvoerde in de gehele periode in verband met de theorie. Daaruit komt naar voren dat
er sprake is van zowel praktijkgericht als kennisgericht participatief onderzoek. Het
kennisgericht onderzoek was niet participatief in de volle zin van het woord, omdat ik
als professionele onderzoeker (primary researcher) eindverantwoordelijk was, maar ook een
persoonlijke onderzoeksagenda had. De praktijkonderzoeken werden bepaald door
kennis in functie van praktische doelstellingen, die van invloed waren op de keuze van
het onderwerp, de probleemstelling, de gevolgde methoden en de analyse van gegevens.
Bij het promotieonderzoek vormt de verkregen kennis uit de praktijkonderzoeken het
materiaal voor nadere bestudering. Het onderscheid in verschillende kennisvormen, dat
bij kennisgericht onderzoek wordt gemaakt, is vanuit methodologisch perspectief van
betekenis. Zeker als de vraag is waar ik welke kennis voor nodig heb.
De drie projectopdrachten voerde ik uit in de rol van projectleider en
beleidsonderzoeker. Het draaide om onderzoek naar praktische oplossingen, alle drie
met een exploratief, open karakter, waarvoor geen bepaalde methodes werden
voorgeschreven. Zo duidelijk als de problemen werden benoemd, zo ongedefinieerd
waren de oplossingsrichtingen. Dat had voor elk project als consequentie dat ik
werkwijzen en methodieken gebruikte die ik als het meest voor de hand liggend
inschatte met het oog op de ontwikkelingsstrategie en haalbare resultaten. Wat betreft de
te volgen methodiek werd door de opdrachtgever slechts één expliciete voorwaarde
gesteld; dat de onderzoeksaanpak moest leiden tot zowel het vinden van oplossingen als
het ontwikkelen van draagvlak bij betrokken projectdeelnemers.
Als projectleider van het hoofdpraktijkonderzoek (2001-2009) kon ik op basis van
eigen kennis en inzicht te werk gaan bij het vorm en inhoud geven van het
onderzoeksonderwerp. De persoonlijke keuzes op het gebied van veranderkundige
aanpak en onderzoeksmethoden werden vanwege de gevolgde participatieve werkwijze
gemaakt in het kader van afspraken, opdrachten en te behalen resultaten hetgeen het
vereiste objectieve karakter waarborgde (paragraaf 1.5.4). Als projectleider had ik te
maken met een scala aan rollen en management taken die ik herken in Quinns’
concurrerende waarden.47

47

Quinn e.a., 1997.
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Figuur 1.6.1: Vaardigheden en leiderschapsrollen in het concurrerende waarden kader (Quinn) 48

Een onderdeel van de Master opleiding Learning and Development (MLD) had bestaan
uit onderzoek naar mijn persoonlijke management capaciteiten. Het betrof zelfreflectie
die beter inzicht gaf in mijn sterke en zwakke vaardigheden. Reflectie vormt een
belangrijk aspect van kennisontwikkeling vooral in zoverre kennis ‘gereedschap’ is om
de werkelijkheid behalve te kunnen interpreteren ook te kunnen veranderen. Deze
relationele benadering van kennisontwikkeling staat dwars op de gangbare scheiding
tussen cognitieve en sociale wereld, tussen vorm en inhoud, tussen wetenschappelijk
redeneren en alledaags denken. Ze functioneert als conceptueel kader waarbinnen de
combinatie van handelingspraktijken als onderzoeken en onderzoekend leren geplaatst
kan worden.49 Leren opgevat als een proces dat door ‘reflection-in-action’50 steeds
nieuwe kennis en inzichten genereert door nieuwe informatie te combineren met
praktisch handelen. Dit continue leerproces en het reflexieve karakter van kennis
kenmerkt ook dit promotieonderzoek als een persoonlijk traject, gebaseerd op mijn
persoonlijke ervaring en interesses. Daar ga ik hierna kort op in.
Kunst en weten
De opleiding klassiek schilderen (2010-2015) aan de Academie voor Schone Kunsten te
Arendonk (België) betekende voor mij behalve een creatieve activiteit, een prikkel om
Quin, 1996:24
Poell & Klarus (red.), 2006: 94.
50 Walraven, 2012.
48
49
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het proces van mijn promotieonderzoek te stimuleren. Schilderkunst appelleert aan
creatieve ontwikkeling door een samenspel van cognitie (weten wat), ambacht (weten
hoe) en emotie (esthetisch gevoel).
Het is ook van belang om aan te geven dat elke dimensie zowel een mentale als een lichamelijke
kant omvat. Leren begint feitelijk met het lichaam en vindt plaats via het brein, dat ook deel van
het lichaam is, en pas geleidelijk aan wordt de mentale kant afgescheiden als een specifiek maar
nooit onafhankelijk gebied of functie.51
De holistische benadering van leren door Illeris brengt mij bij een andere belangrijke
ontwikkeling in mijn leven.
Ambacht en organiseren
Primaire organisatie en managementvaardigheden ontwikkelde ik werkzaam in de
bouwpraktijk als metselaar, timmerman, aannemer en ontwerper/architect. Deze
praktische ervaring kleurde het organisatiekundige (theoretische) onderscheid tussen:
ontwerpen, voorwaarden scheppen, uitvoeren, en het belang van een efficiënte
afstemming (coördinatie/alignement). In meer abstracte zin betrof het de analogie met het
begeleiden en aansturen van veranderingen als projectleider/onderzoeker waarbij de
wisselwerking tussen sociale processen en systeem/structuur veranderingen aan de orde
waren.
Cultuur en onderzoek
Naast mijn werk was ik als één ouder verantwoordelijk voor de opvoeding van mijn
dochter die geboren werd in Sri Lanka. Vanuit mijn emotionele betrokkenheid bij een
niet-westerse cultuur kreeg mijn perceptie van de wisselwerking nurture-nature een
speciaal accent. Ook mijn positie als mannelijke één ouder en opvoeder leverde een
specifieke bewustwording van de onderliggende invloed van gender patronen.
Leren en ambitie
Permanente educatie, werken en leren, werden voor mij een ‘way of living.’ Mijn studie
filosofie vatte ik op als ondersteuning bij mijn beroepspraktijk, waarin ik te maken had
met uiteenlopende aspecten van deskundigheidsbevordering, HRD en
organisatieontwikkeling. De Master Learning and Development introduceerde mij in een
nieuwe discipline waarvan de wetenschappelijke onderbouwing nog in de
kinderschoenen stond. In de laatste fase van mijn beroepscarrière kwam ik in de
gelegenheid om binnen een professionele context een vernieuwend experiment aan te
gaan. Dit proefschrift stelt mij in de gelegenheid om die aanpak nader te onderzoeken
en te onderbouwen.

51

Illeris, 2007: 11.
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Filosofie en beleid maken52
Gezien mijn achtergrond en gezien het onderwerp van dit proefschrift, wil ik hier ingaan
op de vraag of het er toe doet om bij beleidsontwikkeling een filosofisch perspectief te
betrekken. Daarvoor maak ik gebruik van een onderzoek uit 2002 onder 25 prominente
ondernemers, vakbondsleiders en politici, waaruit een beeld naar voren kwam hoe deze
beleidsmakers dit verband zagen.53 Vrijwel alle ondernemers vonden dat filosofie ‘on
top of’ andere vakkennis moet zijn en dat gesprekken met filosofen wenselijk zijn.
Directeuren van consumenten belangenbonden waren van mening dat filosofie te weinig
vermaatschappelijkt is en dat filosofen zich ook niet als zodanig afficheren.
Vakbondsleiders gaven aan grote waarde te hechten aan filosofie in hun opleiding en
waren van mening dat filosofie hun habitus mede had gevormd en invloed had op hun
beslissingen. Uit de interviews met politici kwam naar voren dat zij politieke beslissingen
niet diepgaand doordacht vonden en dat daarbij te weinig filosofisch gereflecteerd werd.
Ondanks de positieve gedachten die er bij de geïnterviewden bestonden en ondanks hun
behoefte aan filosofische reflecties kwamen relevante relaties met filosofen vrijwel niet
voor. Met die conclusie was de vraag of het domein van de besluitvormers en het
domein van de filosofen elkaar ontmoeten beantwoord. Er was sprake van een
mismatch tussen de behoefte aan filosofische kennis en inzicht en het gebruik maken
ervan. Als belangrijkste reden waarom filosofen zelden om advies gevraagd wordt
noemden geïnterviewden hun attitude: zij zouden zich niet met profane zaken willen
bezighouden. Zij zouden te veel in hun studeerkamers blijven en niet betrokken zijn bij
zaken van deze wereld. Een aantal van de geïnterviewden was van mening dat de
academische filosofische opleiding een kennisopleiding is en te weinig doet aan het
aanleren van filosofische vaardigheden. De mening over een ontmoeting tussen
beleidmakers en filosofen waarbij beide partijen van elkaar zouden kunnen leren was
vrijwel unaniem positief.
In dit proefschrift staat leren centraal, een filosofisch onderwerp bij uitstek. Vanuit
dat perspectief wil ik met dit proefschrift bijdragen aan het overbruggen van de afstand
tussen uitvoeringspraktijk en beleidsinnovatie en de afstand tussen individuele
ontwikkeling en vernieuwing van de samenleving.

1.7

Leeswijzer

De introductie brengt in beeld vanuit welke context het promotieonderzoek tot stand
kwam en geeft aan hoe de drie praktijkonderzoeken met elkaar verband houden en
leiden tot het centrale onderzoeksonderwerp. Vanwege het experimentele karakter is
uitgebreid ingegaan op de verantwoording van de onderzoeksaanpak. In Deel I,
Conceptueel theoretisch onderzoekskader, worden een aantal theorieën beschreven
waarmee ik mijn promotieonderzoek onderbouw en hoe deze verband houden met de
impliciete vooronderstellingen van waaruit ik de onderzoeken deed. Voor een goed

“Sinds een jaar of twintig is in de wereld van management en organisatie een groeiende behoefte merkbaar aan
bezinning en verdieping. Organisatiefilosofie is een apart vak geworden en er wordt gewerkt aan expertise op het gebied
van advies, training en opleiding” (Kessels, Boers & Mostert, 2015: rescensie van der Steen van der)
53 Pruijn, 2002.
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begrip van de opzet van dit proefschrift is het belangrijk om op te merken dat het
promotieonderzoek plaatsvond nadat ik in de voorliggende jaren de drie praktijk
onderzoeksopdrachten uitvoerde. Deel II, Reconstructie praktijkonderzoeken, betreft
samenvattingen van de drie onderzoeken die verband houden met beleidsinnovatie en
werden uitgevoerd in opdracht van bestuurders, van een zorginstelling, een
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en een provinciale adviesraad. Voor de
drie verschillende opdrachtgevers hadden de onderzoeken en resultaten niet het verband
zoals ik dat in dit proefschrift beschrijf. De eerste twee praktijkonderzoeken hebben een
verkennend karakter. Het derde praktijkonderzoek betreft het project Wonen, Zorg en
Service in de Wijk, waarvan een aantal onderzoeken deel uit maken die werden
uitgevoerd in samenwerking met externe partners. Op basis van analyse van de drie
praktijkonderzoeken, beschrijf ik in Deel III, hoe deze verband houden met sociale
innovatie en het integreren van innoveren en leren. In de slotbeschouwing wordt op
basis van de analyses een uitzicht geschetst op hoe onderzoek naar innoveren en leren
bijdraagt aan ontwikkeling van praktijk en theorie van sociale innovatie.
Het werkmateriaal en de producties van de drie onderzoeksprojecten zijn als
bijlagen genummerd en in te zien op www.innovleren.nl. De tool: Analyse Cirkel
Sociale Innovatie is als bijlage achterin toegevoegd.
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II

CONCEPTUEEL THEORETISCH ONDERZOEKSKADER
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2.1. Inleiding
Reflecterend over de uitvoering van drie onderzoeksprojecten werden aantal impliciete
vooronderstellingen duidelijk. In de loop van mijn beroepscarrière raakte ik geboeid
door de relatie tussen persoonlijke, professionele ontwikkeling en het verbeteren van de
doelmatigheid van organisaties. Individueel leren, teamleren, werkplekleren,
organisatieverandering, ontwikkeling en vernieuwing, resulteerden in speciale aandacht
voor de wisselwerking tussen innoveren en leren. Geen sociale vernieuwing zonder
leren; vernieuwing vooronderstelt leren. Die speciale aandacht werd gevoed vanuit de
zorgsector waarin ik lange tijd werkzaam was. Professionalisering binnen die sector in
het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder werd in de tweede helft van de vorige
eeuw sterk bepaald door visies waarbij de mens centraal stond.54 Visies die als algemeen
kenmerk hadden dat Cure, Core en Care (hoofd, hart en handen) met elkaar in verband
werden gebracht. Visies op vernieuwing in de zorgsector hadden toen al betrekking op
verandering van sociaal gedrag om de kwaliteit van professionele zorg te verbeteren.
Tegen deze achtergrond speelden vragen als: Aan welke voorwaarden moet leren
voldoen wil het effectief bijdragen aan betere zorg? Hoe kan het effect van
werkplekleren op verbetering van kwaliteit van zorg worden aangetoond? Is het
mogelijk om vernieuwing en leren beter op elkaar af te stemmen? Is investeren in
deskundigheidsbevordering kosteneffectief? Met het agenderen (begin deze eeuw) van
het onderwerp sociaal innoveren in commerciële bedrijven, bleken deze vragen lang
geen vanzelfsprekendheid, laat staan gemakkelijk te beantwoorden. Toch kwam steeds
duidelijker naar voren dat de menselijke factor een belangrijke rol speelde bij effectieve
productie en zeker bij slagvaardig vernieuwen. Daarmee kreeg onderzoek naar sociale
innovatie steeds meer aandacht en was de vraag aan de orde hoe, zowel qua inhoud als
proces, leren, verbeteren, veranderen en vernieuwen op elkaar konden worden
afgestemd en aangestuurd.55 Zo kwam ik uit bij een drietal impliciete basis
vooronderstellingen die de uitvoering van mijn onderzoeksprojecten beïnvloedden. Ten
eerste, als ik wil veranderen dan moet ik rekening houden met de wisselwerking tussen
individu (actor) en organisatie (systeem), beheersen (structuur) en veranderen (proces).
Bij alle projecten moest ik anticiperen op het gegeven dat mens en systeem, structuur en
proces met elkaar verbonden zijn. Er is sprake van wisselwerking tussen individuen en
de onderliggende structuur van communicatie ‘patronen’ die in belangrijke mate
oorzaken en gevolgen bepalen van wat er binnen organisaties mogelijk is. Deze
vooronderstelling werd voor mij vooral inzichtelijk door bestudering van Giddens’
structuratie theorie.56 Hij introduceerde een nieuw paradigma in reactie op de klassieke
macro-sociologische theorie waarbij actor en structuur als onafhankelijk ten opzichte
van elkaar worden opgevat. Een tweede belangrijke basisvooronderstelling was dat er
geen verandering bestaat zonder actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van een
nieuw perspectief. Als je wil dat mensen echt veranderen, dan moet je hen bij wijze van
spreken in hun hart raken. De werking van betekenis geven (sensegiving) en betekenis
Boon (red.): Sympoz. Platform voor ontwikkelingen in de gezonheidszorg.Verslag bundels van symposia over
ontwikkelingen in de gezondheidszorg deel 6 t/m 32 (1988-2001).
55 Boonstra, 2004b.
56 Dom, 2005.
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maken (sensemaking) bij veranderingsprocessen werd door Weick theoretisch
onderbouwd en bleek interessante aanknopingspunten te bieden voor onderbouwing
van mijn onderzoek. Een derde vooronderstelling waar ik bij uit kwam betrof de
onderlinge afhankelijkheid van rationele, emotionele en sociale factoren met betrekking
tot leren en het wenkend perspectief hiervan voor een beter begrijpen van vernieuwing.
Deze onderliggende gedachte bracht mij tijdens de verkenning van mijn
promotieonderwerp op het spoor van de visie op leren van Knud Illeris. Vanuit een
optiek van levenslang leren onderzocht hij factoren die holistisch leren bepalen. Hij
kwam tot een compact conceptueel model, een even veelzijdige als heldere benadering
van leren die het oriëntatiepunt werd bij het verdiepen van mijn inzicht in leren en de
samenhang met sociaal innoveren:
‘How we learn’ is het resultaat van een ontdekkingstocht waarin Illeris probeert structuur en
samenhang te brengen in de vele wetenschappelijke theorieën over leren; een inhoudelijk domein dat
groot en complex is. Met dit boek zet Illeris zijn volgroeide visie op leren uiteen in de vorm van een
veelomvattend maar eenvoudig leermodel.57
De rode draad in de drie projecten bleek de wisselwerking tussen individuele
ontwikkeling (leren) en sociale systeemverandering. Onderzoek naar die wisselwerking
vooronderstelt dat individu(en) en structuur elkaar beïnvloeden, op elkaar betrokken
zijn. Die betrokkenheid van mensen, ‘het zelf tussen de oren krijgen’, kan alleen dan
maar bereikt worden als zij op zo’n manier worden aangesproken dat zij gemotiveerd
willen veranderen (subject) en niet als ding (als object) veranderd worden. Kunnen
veranderen is willen veranderen. Het betrekken van individuen bij vernieuwing is
behalve informeren, meewerken aan verandering, kennen en doen. Op de werking van
deze sociaal psychologische aspecten werpt Weick een licht dat op Giddens aansluit.
Het is zaak zingevingsprocessen zodanig vorm te geven en in werking te zetten dat deze
verankerd worden in (communicatie) structuur. Deze verbinding tussen het
‘Giddensiaans’ sociologisch perspectief met het sociaal-psychologisch perspectief van
Weick moet het inzicht in het verband tussen structuur en procesverandering vergroten.
De relatie individu-samenleving staat bij leren en sociaal innoveren centraal. Illeris ziet
leren primair als een intern psychologisch verwervingsproces waarbij het leerresultaat
een individueel karakter heeft met sociale en maatschappelijke kenmerken. De
‘moderne’ mens heeft volgens Illeris zelfreflectie als uitgesproken kenmerk waarbij hij
Giddens aanhaalt:
This means that individuality has come into focus in a new way, and this involves one constantly
putting what one leams in relation to oneself, …To be ‘modern’ today means to be able to name
and formalise definite goals for oneself, which one relates to strategically and use in one’s selfreflection.58
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Noij, 2010: 54.
Illeris, 2007: 142.
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Voor een visie op de moderne mens put ik inspiratie uit het werk van de hedendaagse
filosoof Charles Taylor die in zijn hoofdwerk Bronnen van het Zelf59 de
ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit onderzoekt. Voor wat betreft het
verdiepen van inzicht in beïnvloeding van complexe veranderingsprocessen heb ik
aansluiting gevonden bij Miel Otto’s praktijktheorie.60 Theorie is daar de brug tussen
praktijk en wetenschap. Een brug waarvan de peilers bestaan uit persoonlijke bezinning,
kennis en kunde. En een brug die geslagen wordt tussen twee betekenispatronen van
leerprocessen, die zich niet altijd even makkelijk laten verbinden. Het eerste leerproces
bestaat uit persoonlijke bezinning door reflectie op eigen gedrag en het observeren van
de effecten ervan.61 Dat houdt enerzijds een actieve, bewuste betekenisgeving in en
anderzijds reflectie op betekenissen. Om te komen tot nieuwe kennis is een tweede
leerproces nodig dat zich in de vorming van praktijktheorie richt op het vergaren van
kennis. Dat gebeurt door het toetsen van praktijkervaringen aan theorieën en het
toevoegen van kennis/theorie op basis van praktijkervaringen. Vanuit dit perspectief
maak ik in dit promotieonderzoek gebruik van wat ik beschouw als twee
praktijktheorieën: die van ‘lerend organiseren’ van Wierdsma en Swieringa en
‘procesmanagement’ van De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld. In figuur 2 geef ik de
samenhang weer van het conceptueel theoretich onderzoekskader waarop ik hierna
verder in ga.

Figuur 2: Conceptueel theoretisch onderzoekskader

Taylor, 2007.
Dubbeldam & Jagersma (red.), 2007.
61 Van Oss, 2007.
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60
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2.2

Algemeen theoretisch perspectief

2.2.1

Illeris’ visie op leren

Bij het formuleren van externe toetsingscriteria maak ik op de eerste plaats gebruik van
Illeris’ visie op leren,62 die hij baseerde op de belangrijkste leertheorieën uit de 20e eeuw.
Daarmee komt het hoofdaccent bij analyse van het empirische onderzoeksmateriaal op
leren te liggen, toegespists op hoe leren en (sociaal) innoveren effectief te integreren.
Illeris brengt de belangrijkste theorieën over leren samen in een model en heeft daarbij
als doel een theorie als paraplu, een metatheorie. Hij vat leren op als een proces waarbij
cognitieve, emotionele en sociale aspecten op elkaar inwerken. Leren combineert,
rechtstreeks of indirect, de interactie tussen de sociale, fysieke omgeving van het
individu met zijn intern psychologisch verwervings- en verwerkingsproces. Leren omvat
in de visie van Illeris altijd zowel een individueel als een sociaal element, waarbij het
leerresultaat een individueel karakter heeft met sociale en maatschappelijke kenmerken
die bestaande maatschappelijke omstandigheden weerspiegelen. In deze bewoordingen
formuleert Illeris de kern van zijn holistische leertheorie. Zijn definitie van leren kiest hij
bewust zeer breed en open. Hij beschouwt het als cruciaal dat leren verandering
impliceert die tot op zekere hoogte nooit ophoudt.
Leren is een proces dat in levende organismen leidt tot permanente veranderingscapaciteit en niet
alleen kan worden toegeschreven aan biologische rijping of ouder worden.63
Er zijn volgens Illeris slechts drie holistische leertheoretici, die uitgaan van de
combinatie van cognitie, emotie en interactie. Dat de holistisch benadering zo weinig
voorkomt ziet hij als een bevestiging van de betekenis van zijn theorie, maar ook als een
uitdaging voor verder onderzoek. Theoretici waarvan Illeris vindt dat zij een enigszins
uitgebalanceerde samenhangende benadering hebben, maar wel een verschillende
invalshoek, zijn: Wenger, Jarvis en Kegan op wie, na bespreking van de visie op leren
van Illeris, kort zal worden ingegaan. Het leerproces is volgens Illeris dus een
samenhangend geheel van cognitieve, emotionele en sociale processen. Er vindt een
directe of bemiddelde combinatie plaats tussen het individu en zijn materiële en sociale
omgeving door middel van een intern psychologisch verwervingsproces waarbij
samenlevingscondities altijd een rol spelen (taal, cultuur, klimaat, etc.). Hij stelt dat alle
leren de integratie van twee zeer verschillende processen impliceert, namelijk een intern
psychologisch proces van verwerving/acquisitie en een extern interactieproces tussen de
lerende en zijn of haar sociale, culturele en materiële omgeving. Het interne leerproces
(psychologische verwerving en verwerkingsproces) kenmerkt zich door een
wisselwerking tussen inhoud en prikkel. Onder inhoud (content) verstaat hij de
capaciteiten van degene die leert, als kennis en geheugen, vaardigheden, maar ook
houding en waarden, met als functie permanent betekenis en competenties te
ontwikkelen (cognitieve dimensie). Deze basale persoonlijke functionaliteit is nodig om
met uitdagingen in het leven van alledag om te gaan. Prikkels (incentive, stimulatie)
62
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Illeris, 2007.
Idem: 3.
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bestrijken dimensies als emotie, gevoel,64 motivatie en wil, waarvan de functie is om een
persoonlijk mentaal evenwicht te verzekeren en daardoor tegelijkertijd een persoonlijke
gevoeligheid te kunnen ontwikkelen (emotionele dimensie).
Het externe interactieproces, de interactie dimensie (wisselwerking tussen individu
en zijn sociale, fysieke omgeving) levert impulsen die het leerproces van buitenaf
beïnvloeden als, perceptie, ervaring, imitatie, actie, participatie, met als functie
persoonlijke deelname aan de samenleving. Het vormt de sociale identiteit van diegene
die leert. Een vorming die ‘noodzakelijkerwijs’ door het interne leerproces gebeurt.
Leren begint bij het lichaam, binnen de hersenen en gradueel wordt de geestelijke kant
(af) gescheiden als een specifieke maar nooit onafhankelijke functie. Het interne en het
externe leerproces bepalen de wisselwerking van de drie dimensies. Zowel de cognitieve,
als de emotionele als de sociale dimensie omvatten een lichamelijke en een geestelijke
kant. Wat betreft de sociaal interactieve dimensie zijn de kenmerken van de directe
leersituatie (communicatie, samenwerking) van invloed op leren binnen de algemeen
maatschappelijke (culturele) condities. Dat levert een schematische weergave van de
dimensies van leren volgens Illeris (zie figuur 2.2.1)

Figuur 2.2.1: Het proces en de dimensies van leren65

Het onderscheid tussen emotie en gevoel valt volgens Damasio samen met dat tussen lichaam en geest. Emoties zijn
geheel lichamelijk, pas bij de verinnerlijking ervan belanden we in het domein van de geest. Gevoelens zijn ‘mentale
gebeurtenissen’, altijd verbonden met het lichaam (Vgl. Dijkhuis, 2003).
65 Illeris, (2007):28
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Illeris maakt voorts onderscheid in een viertal verwervingsprocessen:
 Accumulatie: er is geen gerelateerde voorkennis beschikbaar.
 Assimilatie: de nieuwe kennis wordt ingepast in de bestaande kennisstructuur.
Vereist relatief weinig motivatie en is afhankelijk van de relatie van de lerende
tot de sociale situatie.
 Accommodatie: de nieuwe informatie is moeilijk te relateren aan de voorkennis.
De lerende zal de voorkennis moeten herstructureren om de nieuwe informatie
in te passen. Dat vereist hoge motivatie.
 Transformatie: er is zowel een herstructurering nodig van de emotionele als de
cognitieve dimensie. Dit vereist zeer hoge motivatie.
Deze interne verwervingsprocessen vinden in uiteenlopende contexten plaats die de
verschillende soorten leren beïnvloeden (opvoeding, onderwijs, volwassenen educatie,
werkplekleren). Voor effectieve leerprocessen is het van belang rekening te houden met
factoren die leren kunnen blokkeren. Daarbij maakt Illeris onderscheid tussen vier
hoofdcategorieën, te weten:
 ‘mis’leren heeft betrekking op inhoud; als leerstof bijvoorbeeld niet aansluit bij
de voorkennis;
 afweer heeft betrekking op (meestal onbewuste) emotionele factoren die leren
belemmeren;
 ambivalentie heeft met name te maken met onzekerheid die samenhangt met
(bijvoorbeeld) sociale rollen (werkende vrouw);
 van verzet is sprake als de (sociale) omstandigheden iemand niet ontvankelijk
maken voor nieuwe input (gedwongen een leeropdracht uitvoeren).
Als interne condities die een belangrijke rol spelen bij het intern interactieproces
(invloed van eerder ontwikkelde psychologische structuur) noemt hij intelligentie,
leerstijlen, gender en leeftijd. Bij externe condities van het extern interactieproces tussen
individu en omgeving onderscheidt hij leersituatie, algemene sociale en culturele
omstandigheden en de soort leerruimte. Voor Illeris zijn bij ervaring altijd alle drie
dimensies betrokken. Als het om leren en ervaring gaat is de specifieke subjectieve
betrokkenheid een belangrijke voorwaarde. We verwerven en begrijpen iets als we het
als belangrijk opvatten (motivationeel) en als het onze relatie met de wereld aangaat
(sociaal). Voor leren door ervaring moet volgens Illeris aan een aantal voorwaarden
voldaan worden. Inhoud, prikkel en interactie moeten betekenis hebben voor de
persoon en leren moet onderdeel uitmaken van een continue proces. Ook is het
belangrijk dat de lerende in de leeromgeving subject is, als persoon er toe doet, omdat
ervaring verloopt via sociale context. Interactie met de omgeving gaat over zaken die
van belang zijn, er toe doen. Verder betrekt Illeris in zijn holistische visie op leren
persoonlijke ontwikkeling als cruciale factor. Dat baseert hij onder andere op onderzoek
dat hij deed naar het belang dat binnen geïnstitutionaliseerde leeromgevingen gehecht
werd aan persoonlijke ontwikkeling. Hij kwam daarbij tot de volgende kwalificaties:
 intelectuele kwalificaties die verband houden met individuele capaciteiten voor
rationeel gedrag;
38







perceptie kwalificaties betreffen precisie in observatie en interpretatie;
zelfcontrole, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid stiptheid;
individualiteit omvat eigenschappen verband houdend met de vaardigheid om
zelfstandig te kunnen handelen, vooral in onvoorziene omstandigheden;
sociale kwaliteiten zijn vaardigheden om te communiceren met anderen;
motivationele kwaliteiten betreffen het vermogen van het individu om bij te
dragen aan ontwikkeling.

Geconcludeerd werd dat academische en persoonlijkheids elementen opgevat kunnen
worden als twee kanten van een medaille. Persoonlijke ontwikkeling en leren gaan over
het effect van holistisch leren, binnen een context en voor een bepaalde tijd. Tot op
zeker hoogte zijn persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten weliswaar genetisch
bepaald maar worden vooral tijdens iemands leven gevormd. Die
persoonlijkheidskenmerken en -kwaliteiten wil iemand alleen dan veranderen als hij daar
zeer voor gemotiveerd is. Wat betreft competentie gericht leren ligt het (sociaal
psychologisch) vertrekpunt bij de persoon en niet zoals bij kwalificaties (industrieeel
sociologisch) bij vaardigheden. Daarbij verschuift het accent naar aandacht voor hoe een
persoon kan omgaan met wat verwacht wordt (indivuduele empowerment). Illeris
beschouwt het competentie concept als een vertrekpunt voor een meer genuanceerde
benadering van waar leerinspanningen vandaag de dag over gaan (paragraaf 4.4).
Identiteitsontwikkeling vat hij op als individueel specifieke essentie van leren als de
coherente ontwikkeling van betekenis, functionaliteit, sensitiviteit en socialiteit. In de
moderne identiteitsopvatting staat het vaste karakter ter discussie. Omstandigheden en
persoonlijke betekenisgeving bepalen wie iemand is en hoe iemand zichzelf ervaart. Bij
Giddens vindt Illeris een ontologische visie op identiteit die verder gaat dan de sociaalconstructivistische benadering: identiteit als resultaat van doorlopende reflexieve
processen waarbij iemand zijn zelfperceptie construeert en herconstrueert in het licht
van de omgeving. Dat veronderstelt een ‘entiteit’ als een soort kernidentiteit, die Taylor
‘het Zelf’ als onderliggende constante factor noemt.
Wenger, Jarvis en Kegan volgens Illeris66
Voor Wenger maakt leren onderdeel uit van de menselijke natuur, net zo
levensnoodzakelijk als eten en slapen. Hij ziet leren in essentie als een fundamenteel
sociaal fenomeen, ingebed in sociale activiteiten en verworven kennis als een sociaal
product. Actieve participatie in de samenleving, sociale participatie, vormt de cruciale
factor om het leren tot stand te brengen op basis waarvan de eigen identiteit zich vormt.
Voor Jarvis is leren de combinatie van processen tijdens het menselijk leven waarbij de
hele persoon – lichaam (genetisch, fysisch en biologisch) en geest (kennis, vaardigheden,
houdingen, waarden, emoties, geloof en zintuigen) – sociale situaties ervaart en waarbij
de waargenomen inhoud, cognitief, emotief, praktisch wordt getransformeerd en
geïntegreerd in de persoonlijke biografie. Dat resulteert in een steeds veranderende
persoon. Volgens Illeris, die aangeeft zich het meest verwant te voelen met Jarvis’
66
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benadering, vertegenwoordigt hij hiermee de filosofische invalshoek van de holistische
leertheorie. Kegan heeft een bewustzijnstheoretische benadering, die hij zelf
‘constructief–ontwikkelingsgericht’ noemt en gaat uit van een levenslang transformatief
leerproces waarbij de persoon niet alleen meer informatie verwerft, maar ook evolueert
naar gelang de betekenis die informatie voor iemand heeft. Het is wat Kegan
epistemologie noemt niet wat we weten maar de functie van ons weten in het kader van
betekenis als referentiekader. Ontwikkelingspsychologisch gezien is bij kennen sprake
van object-subject relatie, de wisselwerking tussen wat we weten/kennen en de
betekenis die de kennis heeft voor een bepaalde persoon in een bepaalde cultuur. Hij
maakt gebruik van het onderscheid tussen informatie en transformatie.

2.2.2

Structuratie perspectief67

Met de structuratie theorie wil Giddens afstand nemen van het klassieke sociologisch
dualisme waarbij sociale structuur wordt opgevat als een vaststaand gegeven, waar het
menselijk handelen geen invloed op heeft. Er is sprake van een tegenstelling tussen
(handelend) actor en structuur. Giddens onderbouwt met zijn structuratie theorie dat
structuur en individu/groep elkaar veronderstellen en in wisselwerking staan. Hij
introduceert de term structuratie om tot een meer dynamisch begrip van structuur te
komen waarbij structuurcontinuering en structuurtransformatie aan de orde zijn. Het
individu opgevat als handelingsbekwaam (en betekenisgevend) heeft invloed op het
verloop van de dingen inclusief het (voort)bestaan van structuur. Structuurelementen
kunnen alleen maar bestaan wanneer ze geactualiseerd en gereproduceerd worden in en
door tussenkomst van menselijk handelen. Met zijn structuratie theorie plaatst Giddens
zich in de kennistheoretische, wetenschappelijke discussie over (objectief) kwantitatief
en (subjectief) kwalitatief onderzoek. De structuratie theorie fungeert als kritiek op het
idee dat sociale wetenschappen wetten moeten bloot leggen. Het bestaan van ijzeren
wetten is alleen al onmogelijk omdat sociaal-wetenschappelijke kennis van invloed is op
actoren. Nieuwe kennis beïnvloedt handelen en handelingsmotieven waardoor inzicht in
kennis (wetten) noodzakelijk evolueert. De eenzijdige associatie van het denken in
causale relaties en kwantitatief onderzoek moet daarom verbroken worden. De sterke
scheidslijn tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en tussen statistische en
interpretatieve methodes gaat niet op. Kwantitatief sociaal onderzoek omvat ook
hermeneutische momenten hetgeen betekent dat eenzelfde waargenomen fysiek
fenomeen meerdere betekenissen kan hebben. In sociale wetenschappen is sprake van
dubbele hermeneutiek (in tegenstelling tot de natuurwetenschappen) wat inhoudt dat
fenomenen die binnen de sociale wetenschappen onderzocht worden, betekenisvol zijn
en dat daarom kwantitatief onderzoek geen objectieve oplossing kan bieden.
Giddens beweert niet dat zijn structuratietheorie een sluitend werkinstrument is
voor empirisch onderzoek, maar wel een ontologisch kader biedt voor een conceptuele
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studie naar de ‘aard’ van menselijk handelen en sociale instituties en de relaties
daartussen.68 Als richtlijnen voor sociaal onderzoek noemt hij:
 Sociaal onderzoek moet altijd een cultureel aspect bevatten omdat de
fenomenen die de sociale wetenschappen onderzoeken gekoppeld zijn aan
betekenis (taal, cultuur).
 Onderzoek moet aandacht hebben voor complexe vaardigheden waarover
actoren beschikken. Het sociale leven staat niet los van de redenen die mensen
hebben voor hun gedrag (intentionaliteit).
 Altijd moet in het onderzoek het tijd-ruimte orde aspect betrokken worden.
Binnen de structuratietheorie worden sociale structuren niet als een losstaande
objectieve realiteit opgevat, gescheiden van dagelijkse patronen van sociale interactie.
Organisatiestructuren worden binnen dit perspectief gevormd door activiteiten van
actoren, hun diepgewortelde interpretatieve schema’s en hun waarden en belangen.
Giddens vervangt het traditionele structuurbegrip door de term ‘systeem’ en
onderscheidt daarbij drie componenten van sociale systemen die actie mogelijk maken:
- significatie (betekenis);
- legitimatie (moraliteit);
- dominantie (macht).
Door middel van interpretatieschema’s, faciliteiten en normen staat het interactieproces
in verbinding met de structurele componenten van sociale systemen.
Voor schematische weergave zie figuur 2.2.2.
 Systemen van significatie (betekenis structuren) maken het mogelijk om met
elkaar te communiceren (interactie) door het toepassen van interpretatieve
schema’s (modaliteit).
 Systemen van dominantie (machtsstructuren) beïnvloeden gedrag via het
uitoefenen van macht (als een vorm van interactie) en het toepassen van
(faciliteiten) regels en hulpbronnen (modaliteit).
 Systemen van legitimatie (structuur) bepalen of interactie wel of niet wordt
getolereerd op basis van normen (modaliteit).
Structuur
(modaliteit)
Interactie

Significatie
Interpretatief
Communicatie

Dominantie
Faciliteit
Macht

Legitimatie
Norm
Sanctie

Figuur 2.2.2: Kenmerken van structuur als systeem

“Wat Giddens (1984, 326-327) biedt is dus niet een te testen theorie, maar wel een ontologische visie op de
maatschappij en op sociale theorie en sociaal onderzoek. In die zin kunnen we zijn volgende, vaak geciteerde, uitspraak in
verband met het nut van de structuratietheorie in sociaal onderzoek begrijpen: ‘The concepts of structuration theory, as
with any competing theoretical perspective, should for many research purposes be regarded as sensitizing devices,
nothing more. That is to say, they may be useful for thinking about research problems and the interpretation of research
results’” (Dom, 2005: 72).
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2.2.3

Zingevingsperspectief69

Weick kenmerkt de organisatie niet als structuur, maar als handelende mensen die, als zij
geconfronteerd worden met praktische ‘puzzels’, betekenis zoeken en zin proberen te
geven aan de situaties waarvan zij deel uitmaken. De organisatie waarbij gedacht wordt
aan structuur representeert een stroom van onderling verweven processen van
communicatie, handelen, etc. van mensen die deel uitmaken van de organisatie.
Organisaties zijn meer dan objectieve realiteit maar bestaan ‘tussen de oren’ van mensen.
Deze realiteit staat niet los van de opvattingen en gedragingen van mensen; het is een
proces, dat continu tot stand wordt gebracht waarbij mensen de werkelijkheid creëren
door er betekenis aan te geven en te ontlenen. Hier ligt het aanknopingspunt voor het
belang van de dialoog als constituerend voor de werkelijkheid van organisaties. Een
organisatie wordt in de kern bepaald door mensen en niet systemen en structuren. In de
term ‘sensemaking’ komt het pragmatisch denken van Weick tot uitdrukking; als de kern
van wat een organisatie kenmerkt in tegenstelling tot de overheersende opvatting waarbij
besluitvorming (‘descision making’) als kenmerk wordt gezien. Besluitvorming is het einde
van een proces waarbij mensen overleggen en overeenstemming zoeken over waar het
over moet gaan. Belang toekennen aan zaken gaat aan de besluitvorming vooraf.
Sensemaking impliceert dat het kernprobleem in organisaties is om te bepalen welke
vragen ertoe doen. Het betekent dat het bij organiseren gaat over het steeds gericht zijn
op het scheppen van duidelijkheid en eenduidigheid door het denken en handelen van
mensen zo te beïnvloeden dat beoogde doelstellingen gehaald worden. Er ‘is’ geen
betekenis, maar mensen ‘scheppen’ betekenis steeds weer opnieuw waarbij er sprake is
van een wisselwerking tussen wat mensen in hun handelen tot stand brengen en wat zij
daar van waarnemen. Dit maakt Weick kritisch ten opzichte van veel structuurdenken in
de organisatiekunde waarin het handelende subject èn de tijd niet in rekening worden
genomen. Weick’s procesbenadering van organiseren was een alternatief voor de
overheersende statische structuurbenaderingen van organisaties. Het gangbare beeld van
organisatie als een doordachte vormgeving van posities en rollen op basis van gegeven
doelen werd door Weick omgedraaid: doelen, posities en rollen zijn de uitkomst van een
(evolutionair) proces van organiseren dat pas achteraf een rationele verklaring heeft. De
vraag die hij zich steeds stelt is, hoe mensen met elkaar in staat zijn een situatie te
creëren die zij achteraf als geordend en georganiseerd kunnen benoemen. Het vinden
van consensus over de vraag wat is hier aan de hand? kan men dus benoemen als de
kern van organiseren. Consensus ontstaat door interactie, in het koppelen van
gedragingen van de een aan die van de andere actor. Door interactie produceren mensen
uitkomsten die voor hen zinvol zijn. Wie organisatieprocessen bestudeert kan om het
circulaire karakter van veel processen niet heen. Individuen geven een mening,
discussiëren, anderen geven daar betekenis aan en voegen denkbeelden en accenten toe.
Na verloop van tijd hoort men dingen en komen denkbeelden terug waar men zelf weer
op reageert, enzovoorts. Problemen worden sociaal gekneed, vervormd, aangevuld, enz.
De ‘motor’ voor ontwikkeling ligt bij Weick in de ongereflecteerde processen van
handelen en aandacht. Daarin wordt de ‘grondstof’ voor zingeving geproduceerd. Net
als in het natuurlijke evolutiemodel is het van belang dat er genoeg variatie
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(dubbelzinnigheid) is. Alleen dan is het mogelijk tot bruikbare interpretaties te komen.
Het evolutionaire model in het denken van Weick impliceert het belang van de manager
als doener. Hierin ligt ook een aanknopingspunt met lerend organiseren. In tegenstelling
tot het klassieke organisatiedenken waarin de manager pas tot actie kan overgaan als
duidelijk is wat de problemen zijn waarvoor hij een oplossing moet hebben. Wanorde is
geen teken dat de organisatie uiteenvalt. Integendeel: zij kan een voorwaarde zijn voor
continuïteit. Het is onmogelijk om één ding tegelijk te doen; de manager moet weten dat
zijn handelen verweven is met een groter geheel dat maar beperkt vanuit zijn positie te
besturen is. Bij problemen is het beter chaotisch iets te doen dan op een ordelijke
manier niets te doen. Zo ziet Weick een vergadering bijvoorbeeld als een
communicatieve gebeurtenis die interactie op een specifieke wijze organiseert. Een
vergadering is gerelateerd aan het functioneren van een organisatie of groep om ideeën
of opvattingen uit te wisselen of om beleid en procedures te ontwikkelen, een probleem
op te lossen. De vergadering wordt gekenmerkt door een multipartijen discussie waarbij
deelnemers specifieke conventies of gebruiken ontwikkelen voor regulering van de
discussie. In het symbolisch perspectief ligt de nadruk op betekenissen waarbij Weick
aangeeft dat de factoren, ambiguïteit en onzekerheid, aanleiding geven voor zingeving.
Ambiguïteit impliceert een doorgaande stroom die verschillende interpretaties op
hetzelfde moment ondersteunt. Onzekerheid impliceert onnauwkeurigheid; in
vergaderingen zoeken mensen in interactie naar zekerheden, naar houvast. Charles
Taylor stelt dat het een kenmerk is van de moderne mens dat deze voortdurend te
maken heeft met paradoxen en dilemma’s, niet alleen in diens privéleven maar ook
binnen organisaties en de samenleving. En om daar mee om te kunnen gaan oriënteert
het individu zich niet alleen op bestaande structuren en werkelijkheid maar speelt ook
moraliteit een belangrijke rol. Dat werkt Taylor uit, als fundamenteel kenmerk van de
moderne mens.

2.2.4

Moderne identiteit70

In zijn hoofdwerk Bronnen van het Zelf 71 stelt Taylor dat de morele werkelijkheid het
enige is waartoe we ons kunnen richten als we ons leven willen vorm geven. Beoordelen,
overwegen, beslissen doen we binnen deze morele werkelijkheid. Dat wij een bepaalde
set van waarden en normen hebben wil niet zeggen dat een anders samengestelde
verzameling minder werkelijk is; een moreel realistisch standpunt staat moreel
pluralisme niet in de weg. Ieder mens ordent de waarden binnen zijn morele
werkelijkheid. In deze ordening vindt de identiteitsbepaling plaats. Het verlangen en de
gerichtheid om het goede zo dicht mogelijk te benaderen beschouwt hij van wezenlijk
belang. Taylor wil in dit verband aantonen dat de opvatting over de autonomie van het
individu die in het Westen domineert tekort schiet. Het betreft hier het idee van het
autonome subject dat door afspraken en contracten met andere autonome subjecten kan
samenleven. Veel problemen van de moderne samenleving voert hij terug op het
centraal stellen van dit autonome individu. Hij probeert duidelijk te maken dat er
drijfveren moeten zijn die veel dieper gaan dan het welbegrepen eigenbelang. Taylor
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beweert dat mensen niet zonder enige vorm van oriëntatie kunnen. Daarbij is de vraag
wat ons drijft en welk oordeel we hebben over wat ons drijft. Hij toont aan op basis van
een grondige historische analyse dat de moderne zelfervaring niet in alle tijden dezelfde
was, geen vaste natuurlijke of eeuwige vorm en inhoud heeft. Door de loop der
gebeurtenissen zijn wij erfgenamen van een menselijke conditie die, weliswaar aanwezig
vanaf onze geboorte het gevolg is van keuzes die ooit eerder in de geschiedenis gemaakt
werden, met een onomkeerbaar karakter. Met betrekking tot de fundamentele vraag
over de reikwijdte van leren raakt dit aan de discussie nurture-nature waarover recente
ontwikkelingen in de systeembiologie en epigenetica laten zien dat aangeleerd gedrag en
tijdens het leven verworven eigenschappen kunnen worden overgeërfd.72 Dat er andere
culturen zijn met een heel andere relatie tot individualiteit kan worden gezien als het
gevolg van andere ontwikkelingen en ‘keuzes’ in die verschillende culturen. Het gaat dan
om wendingen die het gevolg zijn van een complex samenspel van historische
gebeurtenissen, machtsrelaties, persoonlijke invloeden en uitvindingen. Dit sluit aan op
Giddens’ ‘evolutionaire’ structuurbegrip. Met het verwoorden en op schrift stellen van
de geschiedenis van de moderne identiteit wil Taylor het geheel van opvattingen
aanduiden over wat het betekent een mens te zijn: het besef van innerlijkheid, het besef
van vrijheid, het besef van individualiteit en het besef van ingebed zijn in de natuur. Dit
meervoudige bewustzijn heeft als bakermat het moderne Westen. Het mensbeeld dat het
moderne individu/zelf typeert, voortgekomen uit alle in het verleden gemaakte keuzes
in het Westen (Europa en de Anglo-Amerikaanse wereld). Het wordt door Taylor
gekenschetst als de moderne mens die zichzelf interpreteert vanuit betekenissystemen
die historisch en cultureel/maatschappelijk zijn bepaald. Vanuit deze kaders heeft de
mens een speelruimte wat zijn relatieve en relationele autonomie betreft. Enerzijds is en
blijft het maatschappelijk ingebedde individu gevoelig voor tradities waaraan het zijn
identiteit ontleent. Anderzijds is het moderne individu actief in zoverre het de gangbare
betekeniskaders onophoudelijk ondervraagt en onderzoekt. De mens is een relatief
autonoom individu, een individu met een binnen- en een buitenwereld. De moderne
mens leeft in een onderscheid tussen privéleven en publieke ruimte waarin hij zich
verschillend manifesteert, verschil in waardering van privé en publiek wat betreft de
status van denken en voelen. In Bronnen van het Zelf stelt Taylor dat een horizon, een
door de gemeenschap gedeelde cultuur, onmisbaar is voor onze identiteit. Authenticiteit
kan niet de vijand zijn van eisen die opkomen van buiten het zelf, maar veronderstelt
zulke eisen. Daarom zullen authentieke mensen zich nooit onttrekken aan de dialoog en
zich altijd uitdrukkelijk verhouden tot gangbare referentie kaders en
betekenishorizonnen. Die kaders zijn volgens Taylor gebaseerd op het meest
fundamentele wat de mens kenmerkt, nl. dat hij zich verhoudt tot het goede. Elk
individu heeft behoefte aan identiteit en behoefte aan een oriëntatie op het goede die ten
nauwste samen hangen, vanwege het feit dat beide verbonden zijn met het
referentiekader waarbinnen men is opgegroeid. Met dit mensbeeld staat de bepaling van
oriëntatie op het goede in verband met het te ontwikkelen heuristisch model innovleren
(figuur 6.3.2) vooral waar het betreft willen op individueel niveau en visie op sociaal
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innovatief niveau. Met reflectie als een dimensie die bij individueel leren en sociaal
innoveren een centrale functie vervult.

2.3
2.3.1

Praktijktheoretisch perspectief73
Holistisch leren

In de conclusie van How we learn74 stelt Illeris dat leren, fundamenteel gezien, “is a proces
mediating between man a biologically and genetically developed species and the social
structures developed by man.”75 Leren ontwikkelt kennis, vaardigheden, begrip, emoties,
houdingen en sociaal gedrag. Maar de sociale omstandigheden ontwikkelen ook, in
onafhankelijke structuren met het karakter van vaststaande kaders en die bepalen de
condities van leren. De studie en betekenis van leren ziet Illeris behalve als een
academische aangelegenheid, vooral ook als input voor sociale ontwikkeling die een
bijdrage kan leveren aan het specifiek menselijke in een wereld waarin technologische en
economische benaderingswijzen op weg lijken allesbepalend te worden. Voor Illeris is
reflectie van grote invloed op het wezen van leren en te begrijpen als een voorwaarde
voor het individu om zelf te kunnen kiezen. Dat raakt aan persoonlijke karakteristieken
als: onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, sociaal zijn, gevoeligheid en flexibiliteit, alle
kwaliteiten die steeds belangrijker worden, zowel privé als in het werk. Nadenken over
de eigen biografie werkt positief op fundamenteel leren, omdat het perspectieven opent
op eigen (verdrongen) ambities of verlangens en afweermechanismen kan verminderen.
Met betrekking tot de inhoudelijke dimensie van leren stelt Illeris dat het belangrijk is
dat reflectie ook de verwerving van cultuur en sociale context omvat. Dat wat
traditioneel top-down (normerend) werd overgedragen en aangeduid met
opvoedkundige vorming is tegenwoordig niet langer houdbaar. Leren over zichzelf door
middel van reflexieve vaardigheden is vanwege de eisen van de moderne identiteit,
evenals vanwege culturele diversiteit en continue vernieuwing, van toenemende
betekenis voor leren. Om goede, belangrijke beslissingen te kunnen nemen, moet
iemand zijn eigen reacties, sterke en zwakke kanten en voorkeuren kennen. Reflectie en
meta-leren, als nadenken over bijvoorbeeld hoe nu verder, zijn vooral aan de orde als
het gaat over probleemoplossing. Dit verstaat Illeris onder accommodatief leren. In de
huidige tijd is er sprake van een toenemend bewustzijn dat wat geleerd wordt in de
praktijk gebruikt moet kunnen worden. Ook dat maakt reflectie steeds belangrijker.
Binnen het onderwijs is reflectie aan de orde als het gaat over leren leren. Illeris
beschouwt de grote aandacht die het nieuwe leren krijgt eerder als een kritiek op het
institutionele onderwijs dan dat er sprake is van een nieuw principe. Het traditionele
onderwijs gaat er in de methodieken te weinig van uit dat de wil om te leren aangeboren
is. Reflectie is de leervaardigheid bij accomodatieve en transformatieve leerprocessen,
die verband houdt met het effectueren van veranderingen op structuur/systeem niveau.
Zelfreflectie staat in functie van de steeds sneller veranderende samenleving en wordt
niet langer alleen vanuit traditioneel psychologisch (Maslow, Roger) perspectief van
Dubbeldam & Jagersma (red.), 2007.
Illeris, 2007.
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belang geacht, maar ook vanuit sociologische benadering is reflectie aan de orde. Illeris
baseert zich hier op Giddens die reflexiviteit als kenmerk van moderniteit ziet, op
persoonlijk niveau, maar ook op niveau van moderne instituten. In verband met mijn
onderzoek valt het op dat Illeris het begrip dialoog niet gebruikt. Wel ziet hij interactie
als een kenmerk van holistisch leren omdat leren altijd onderdeel uit maakt van de
sociale en maatschappelijke context. Leren weerspiegelt de sociale en maatschappelijke
condities voor mogelijkheden die bijdragen aan de socialisatie van de lerende. Hoe meer
de lerende door middel van activiteit en engagement betrokken wordt des te groter de
leermogelijkheden zijn, vooral met betrekking tot de accomodatieve en tranformatieve
leerprocessen. Het is daarom belangrijk dat er sprake is van de mogelijkheid van actieve
participatie en invloed en van zaken als het zichzelf herkenen in als persoonlijk ervaren
problemen, kritische reflectie en sociale verantwoordelijkheid. Als belangrijke oorzaken
van de hedendaagse ‘explosie aan interesse’ in leren dat plaatsvindt in, of in combinatie
met de werkplek noemt Illeris:76
 in de huidige tijd valt er niet aan te ontkomen dat functies tijdens iemands
werkcarrière, veranderen en het is daarom ook voor de hand liggend dat
competentieontwikkeling plaatsvindt in direct verband met het werk;
 omdat inhoud, wat te leren, kan worden gekoppeld aan interactie, waar te leren;
zo kan leren gericht op competentieontwikkeling beter tot zijn recht komen
door te leren in de werksituatie;
 het sluit beter aan bij volwassenen door niet terug naar school te hoeven.
In Illeris’ visie wordt de sociale dimensie van leren onderscheiden in de technischorganisatorische leeromgeving en de sociaal-culturele leeromgeving, zonder dat hij
verder in gaat op de mechanismen die dat omgevingsleren beïnvloeden. In dit verband
stelt hij met zoveel woorden “dat zijn concept er niet van uitgaat dat de organisatie kan
leren: volgens hem heeft veel van wat onder de noemer de lerende organisatie ‘op de
markt wordt gebracht’, meer te maken met management dan met leren.”77 Het houdt
verband met de strikt individuele betekenis die Illeris geeft aan het begrip leren waarop
ik in paragraaf 5.4 in ga.

2.3.2

Lerend organiseren78

Wierdsma & Swieringa introduceren met het begrip ‘lerend organiseren’ de opvatting
dat organisatieverandering niet primair moet worden bewerkstelligd door
structuurverandering maar met de hulp van de mensen zelf. Structuurveranderingen bij
reorganisaties verleggen de grens, maar welke grens je ook kiest, in organisaties komt het
altijd aan op het vermogen om samen te werken. Dat is mensenwerk. Daarom begint
organisatieverandering volgens Wierdsma & Swieringa met collectieve
gedragsverandering: met leren als collectief proces dat meer is dan een optelsom van
individuele leerprocessen.79 Wierdsma vat leren op als het veranderen van gedrag en
Idem: 221
Idem: 225.
78 Wierdsma & Swieringa, 2002.
79 Dit wordt geïllustreerd in casus II waarbij de ontwikkeling van een leermethode (LP) in samenhang met het
ontwikkelen van de school als lerende organisatie aan de orde is.
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beschouwt die zienswijze als een algemeen aanvaarde definitie van leren. Daarom
spreken we van leren lopen, fietsen, programmeren, koken, samenwerken, enzovoort.
Leren als het verwerven van kennis is bepaald eenzijdig als het wordt losgezien van
handelen (doen). Met deze definitie van leren neemt hij stelling tegen de opvatting dat
leren gelijkstaat aan het slechts verwerven en vermeerderen van kennis. Hij koppelt
kennisverwerving aan gedragsverandering en hierin ligt een dimensie die Illeris weliswaar
onderkent maar niet verder uitwerkt. Als verworven kennis wordt toegepast in een
concrete context blijkt pas uit wat iemand doet of hij/zij geleerd heeft. En essentieel
hiervoor is dat iemand zich bezint op zijn eigen gedrag. Zolang je iets wilt en
mogelijkheden ziet, blijft er sprake van leren. Om te kunnen leren is het belangrijk te
weten wat je wilt en bewust te zijn van de manier waarop je leert. Dat vereist het
betrekken van kennis op jezelf (reflexiviteit). Hoe groter de zelfkennis, hoe groter het
leervermogen want ook de bereidheid te accepteren dat er meer manieren zijn om naar
de werkelijkheid te kijken en die betekenis te geven:
Samengevat: wat en hoeveel iemand heeft geleerd, blijkt uit het door hem gedemonstreerde gedrag:
niet uit wat hij weet, noch uit wat hij kan, noch uit wat hij durft en wil, maar uit wat hij met die
kennis, inzichten, vaardigheden en houding doet.80
Deze visie op leren, zoals die in figuur 2.3.2 schematisch wordt weergegeven staat in
verband met Wierdsma’s veranderkundige benadering van de werkelijkheid. Het is met
name de sociale gedragscomponent van persoonlijk handelen, die ik in de theoretisch
analytische visie op leren van Illeris niet zie uitgewerkt. Door de effecten in de fysieke
werkelijkheid, handelen en doen, te betrekken op de definitie van leren kan het verband
met sociale vernieuwing worden geobjectiveerd. Als kern van een lerende organisatie
ziet Wierdsma dat het veranderen van de organisatiestructuur en het veranderen van het
organisatiegedrag met elkaar in verband worden gebracht. Dit komt overeen met
structuratietheorie van Giddens en Weick’s theorie over sensemaking in organisations.
Organisatie veranderen is gedrag veranderen. Waarbij individueel gedrag net zo min de
totale persoonlijkheid is als dat ‘organisatiegedrag’ de totale identiteit van de organisatie
bepaalt. Een organisatie moet voortdurend verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen om
te overleven en haar kernopdracht (missie) te kunnen continueren waarvoor geldt dat er
geen technologische innovatie is zonder sociale innovatie.
Collectief leren
In het klassieke organisatieperspectief wordt communicatie beschouwd als het
overdragen van informatie: het vertellen van de boodschap (= de betekenis) van zender
naar ontvanger. Door interactie echter ontstaat en verandert de betekenis. Bij
transactioneel organiseren is communicatie wat mensen tegen elkaar zeggen
betekenisvol vanuit de context en wordt nieuwe betekenis toegevoegd als een proces
van gezamenlijke betekenisgeving. Het houdt in samen scheppen, co-creëren, samen
handelend leren. Het is een opeenvolging van cyclische processen van doen, bezinnen,
denken, beslissen en doen. Wie een lerende organisatie wil creëren, moet beginnen
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sámen te leren. Structuur en systeem worden opgevat als het resultaat van een complex
proces van co-creatie tussen betrokkenen en worden in interactie bevestigd of herzien.
Dit sluit aan op wat Giddens als de kenmerken van structuur als systeem ziet (figuur
2.1.2). Leren van nieuw gedrag ziet Wierdsma vooral als het bewust worden van het
waarom van het oude gedrag, het (h)erkennen van de wijzigingen in de omstandigheden
en op basis daarvan afwegen of een aanpassing gewenst is. Veranderingsprocessen die
gericht zijn op het creëren van een lerende organisatie mislukken als ze gericht zijn op
het implementeren van nieuwe regels en inzichten zonder de onderliggende principes ter
discussie te stellen.

Figuur 2.3.2: Leren en organisatieverandering (Wierdsma & Swieringa, 2002: 158)

Dat zou betekenen dat de veranderingsstrategie van de top belerend is als die opgelegd
wordt. Dat terwijl medewerkers worden aangespoord tot lerend gedrag en gestimuleerd
worden om innovatief en ondernemend te zijn. Het is daarom belangrijk om te
beginnen met de mensen die de mogelijkheden hebben veranderingen te realiseren: de
leiding, die kunnen laten zien zelf bereid te zijn tot leren. Het vraagt leerbereidheid van
de leidinggevenden omdat zij de principes van de organisatie uitdragen en veelal ook de
initiatiefnemers van verandering zijn. Van hun voorbeeldgedrag, juist op kritische
momenten in de dialoog, hangt de geloofwaardigheid af en daarom is dit in hoge mate
bepalend voor het succes van de verandering. De mate waarin betrokkenen worden
uitgedaagd actief bij te dragen aan de constructie van de werkelijkheid en bereid zijn die
te herzien, bepaald de kwaliteit van het sociale systeem. Het vraagt de bereidheid van
betrokkenen de eigen inzichten en principes te herzien in functie van de te hanteren
variëteit. Wierdsma noemt een aantal principes voor collectief lerende organisatie.81
 activeer het actorschap;
 focus op verbinding;
 werk op basis van tijdelijk werkbare overeenstemmingen;
 bouw voort op het goede van het verleden;
 bouw aan de co-creatie van mogelijkheden;
81
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werk terug vanuit de toekomst;
sluit aan bij zelfreferentie;
creëer een gedeelde ervaring.

Transactionele organisatie
De lerende organisatie wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal principes van
transactioneel organiseren in vergelijking met positioneel organiseren (belerende
organisatie). Transactionele (lerende) organisaties hebben kenmerken die erop gericht
zijn de verschillen tussen mensen te overbruggen vanuit het streven naar samen te
handelen. Daarbij staan tijdelijkheid (proces), feedback en leren van ervaringen op de
voorgrond. Lerend organiseren vanuit een perspectief op transacties en leren vereist dat
de kenmerken van organisatieprocessen overeenstemmen met de kenmerken van
transacties, waarvan als belangrijkste worden genoemd:82
 resultaat van handelen;
 interactie rond de ‘grens’;
 resultaat van co-creatie;
 waarde van een transactie wordt bepaald door de ontvanger;
 transacties zijn tijdgebonden;
 kwaliteitsverbetering vergt procesinzicht;
 resulteren in relatiespecifieke kennis.

2.3.3

Procesmanagement83

Bij mijn onderzoek naar de relatie beleidsontwikkeling‒beleidsuitvoering, maak ik bij
analyse gebruik van de procesmanagementtheorie vanwege de bestuurlijke oriëntatie van
deze benadering. Terwijl het bij lerend organiseren verandering betrof binnen een
organisatie sluit de procesmanagementbenadering aan op veranderingen die meerdere
organisaties aangaat (interorganisationele verandering). Daarvan is sprake bij sociale
vernieuwing zoals die in casus III aan de orde is. Dat er het afgelopen decennium in de
wereld van bestuur toenemende aandacht bestaat voor de procesmatige aspecten van
sturing en verandering, getuigen onder andere de onderzoeksopdrachten die in dit
proefschrift aan de orde zijn. Bij procesmanagement gaat het over door bestuurlijke
partijen te nemen besluiten waarbij er veel aandacht is voor het kenmerkend strategische
gedrag van deze partijen. Er is sprake van strategisch spel wanneer bijvoorbeeld een
andere voorstelling van zaken wordt gegeven, voor een afwachtende strategie wordt
gekozen, opties worden opengehouden. Daarbij speelt een belangrijk onderscheid in
besluitvorming die betrekking heeft op beleidvorming (betekenis 1) en besluitvorming
die betrekking heef op beleidsuitvoering (betekenis 2). Er is het besluitvormingsproces
dat gaat over het doel van verandering en het uitvoeringsproces wat gaat over de wijze
waarop de verandering plaats vindt om het doel te bereiken. Volgens de auteurs van
procesmanagement is er sprake van een grote discrepantie tussen beide betekenissen van
proces. Kwalificaties als ‘een goed proces’, ‘een incrementeel proces’ of gepolitiseerd
82
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proces’ kunnen zowel op het bestuurlijke proces betrekking hebben, als op het feitelijk
veranderingsproces. In alle drie de onderzoeksopdrachten die in dit proefschrift
onderwerp van onderzoek zijn waren de opdrachtgevers zich bewust van ‘de afstand’
tussen beleidsbesluiten en het realiseren van beleidsdoelen: de onderzoeksprojecten
waren inzet voor ‘overbrugging van die afstand.’ Procesmanagement dat ingebed is in
bestaande bestuurlijke processen heeft daarom te maken met uitgesproken kenmerken
van het bestuurlijke spel en is ook nauw verwant aan ‘consensus building’ dat kan
worden omschreven als ‘a process of seeking unanimous agreement’. Daarbij wordt de
aandacht gericht op de achterliggende belangen van de partijen en heeft de ‘manager’
een faciliterende en mediërende rol om partijen effectief te doen communiceren en zo
het proces te richten op nieuwe oplossingen die voor alle partijen meerwaarde
opleveren. Procesmanagement is echter ook onderdeel van het bestuurlijke spel dat
gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld charme: wie positief en complimenteus is over de
ander, maakt deze ander vaak ook meer bereidwillig om mee te gaan in een afspraak.
Het inzetten van gezaghebbende seniorspelers die hun opinie geven, maakt het
vervolgens lastig voor andere partijen om zich aan die opinie te onttrekken. Ook gaat
iemand eerder mee in een afspraak, als het verstrekken van exclusieve informatie een
voorsprong oplevert.
Wanneer een proces tot een dergelijke incorporatie van dynamiek leidt, impliceert dit dat partijen
kunnen leren. Zij worden immers voortdurend met anderen en nieuwe opvattingen geconfronteerd,
wat tot reflectie op de eigen opvattingen kan leiden. Het is belangrijk dat een proces voor een
belangrijk deel een leerproces is dat door de partijen gezamenlijk (!) wordt doorlopen. Tijdens het
proces komen er nieuwe inzichten beschikbaar, blijken feiten anders te zijn dan veelal gedacht
wordt en kunnen zelfs normatieve opvattingen zich wijzigen.84
Een procesmanagement benadering levert niet alleen meerwaarde op ten aanzien van de
samenwerking op zich maar genereert ook inhoudelijke meerwaarde.
Als belangrijkste argumenten voor procesmanagement noemen zij:
 verkleint onzekerheid over de inhoud;
 verrijkt probleemdefinities en oplossingen;
 ontwikkelt draagvlak;
 zorgt voor transparante besluitvorming;
 creëert een gemeenschappelijk referentiekader.
Een procesmanager wordt bij een procesbenadering van verandering gezien als een
verandermanager, die zich vooral er op richt dat het veranderproces goed verloopt, dat
partijen zich aan de afspraken houden, dat partijen worden gehoord, dat er goed wordt
gecommuniceerd en dat besluiten conform de spelregels worden genomen.
Leiderschap bij innoveren is ten onrechte een onderbelicht vraagstuk. Met succes een team leiden in
een innovatietraject vraagt om een zeer inhoudelijke betrokkenheid en een zeer contactrijke manier
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van leidinggeven aan professionals. Bovendien vereist het bereiken van succes veel inspanning van
de leider om voor de teamleden de weg in het netwerk te effenen.85
Een procesmanager die zich sterk laat leiden door inhoudelijke kennis loopt het risico
dat de inhoud het proces stagneert, hetgeen diens positie kan verzwakken. In dit
verband maken de auteurs onderscheid tussen inhoudelijke kennis van de eerste, tweede
en derde orde:
1e orde: in staat de goede vragen te stellen.
2e orde: in staat om de antwoorden op deze vragen adequaat te beoordelen.
3e orde: in staat zelf vragen te beantwoorden.
Zo kan een procesmanager die voor de vraag staat wat de kans is dat er nog nieuwe,
belangrijke opties zullen opkomen, zich hiervan een beeld vormen door na te gaan of
het besluitvormingsproces nog leerprocessen teweeg brengt bij de betrokken partijen.
De auteurs noemen een proces voor een belangrijk deel een leerproces als dat door de
partijen gezamenlijk (!) wordt doorlopen waardoor het nieuwe inzichten kan opleveren
als feiten anders blijken te zijn dan gedacht werd en waardoor normatieve opvattingen
zich wijzigen. De auteurs onderscheiden twee vormen van leren: cognitief en sociaal
leren. Bij cognitief leren gaat het hen om de vraag of partijen nog nieuwe feiten.
opvattingen, waarden, redeneringen, denkpatronen, enzovoort produceren. Sociaal leren
gaat bij hen om de vraag of partijen nog nieuwe relaties en interacties aangaan die tot
nieuwe inzichten en dus tot nieuwe variëteit leiden. Zolang actoren die in het proces
participeren nog leren is het vruchtbaar de fase (van het genereren van variëteit) te
continueren. Bij analyse van de hoofdonderzoekscasus WZSW, maak ik gebruik van de
kernelementen van procesmanagement (figuur 2.2.3) zoals die door de auteurs worden
gedefinieerd.

Figuur 2.3.3: De vier kernelementen van een procesontwerp86
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86

Smid & Bernaert, 2008: 5.
De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld, 2008: 45

51

2.4

Participatie en de maatschappij als leerproces

Het onderzoeksonderwerp van dit proefschrift, de wisselwerking tussen innoveren en
leren, leidde naar het nieuwe domein van sociaal-maatschappelijke innovatie zoals dat in
het rapport van de AWT87 aan de orde is. Zonder dat er in de afzonderlijke
onderzoekcasussen al te expliciet op wordt ingegaan is het wel degelijk zo, dat er sprake
is van een verband tussen innoveren en leren en de mate van participatie in de
samenleving. Dit macro-perspectief wordt in deze paragraaf kort aangestipt om het
belang van de maatschappelijke context in de onderzoekscasussen te onderstrepen.
Persoonlijke verantwoordelijkheid en het ontwikkelen en gebruiken van talenten
bepalen de centrale kenmerken van de moderne identiteit. De toegenomen
mogelijkheden van mensen in de moderne samenleving doen ook in toenemende mate
een beroep op het dragen van meer verantwoordelijkheid. De vrijheid om keuzes te
maken en de verantwoordelijkheid voor de effecten ervan, maken dat de burger zich
steeds zelfstandiger in de samenleving kan gedragen.88 Echter in iedere samenleving zijn
er mensen die in hun zelfstandigheid worden beperkt en niet of nog niet zelfredzaam
zijn. Zo hebben mensen met een verstandelijke beperking op tal van maatschappelijke
terreinen een achterstandspositie ten opzichte van mensen zonder. Zij staan vaker
buiten het arbeidsproces, en hebben naar verhouding lagere functies. Voor deze groep
geldt dat zij niet alleen op een vervangend inkomen of verzorging van de samenleving
aangewezen zijn, maar ook niet zonder ondersteuning kunnen mee doen en met hun
beperkte mogelijkheden een plek vinden als lid van de samenleving. Iets kunnen
betekenen voor anderen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben en zin kunnen geven
aan hun bestaan. Hoezeer leren een fundamenteel vereiste is om deel uit te maken van
de samenleving komt tot uitdrukking in de wettelijke verankering in de Leerplichtwet.
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden
te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede opleiding biedt kansen op de
arbeidsmarkt en op meedoen in de maatschappij. Om deze kansen te beschermen is het
recht op onderwijs in de wet opgenomen.
Onderwijs en leren vormen de voorwaarden om uitsluiting te voorkomen. In het
naschrift van De maatschappij als leerproces89 gaat Cornelis in op het verband tussen
(wetenschappelijk) wereldbeeld en leren. In zijn (triadisch) wereldbeeld maakt hij een
kennistheoretisch onderscheid tussen 1) de natuurlijke wereld waar de mens deel van
uitmaakt, 2) structuren van kennis en handelen, en 3) de ontwikkeling van het
menselijke bewustzijn in maatschappelijk verband. Het systeem van voorwaarden
waaronder individuen kunnen leren is behalve actueel, maatschappelijk van karakter ook
cultuurhistorisch bepaald. Leren als onderdeel van de samenleving betekent niet alleen
aanpassing of imitatie, maar vooral strategie om de toekomst te zien, om los te komen
van het verleden, eventueel door opnieuw te interpreteren en de mogelijkheid om zich
van het heden te onderscheiden:

AWT, 2014.
Taylor, 2007.
89 Cornelis, 1975.
87
88
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We zijn in een fase waarin de wetenschap zelf uitnodigt tot reflectie en voldoende resultaten bevat
om ons antwoorden te geven inzake vragen over zelfkennis die we ons in een wijsgerige traditie van
eeuwen hebben gesteld.90
De fundamentele betekenis voor de samenleving die leren heeft komt ook tot
uitdrukking in het recent verschenen boek Creating a learning society91 waarin het verband
tussen economie, ontwikkeling en sociale vooruitgang gelegd wordt met het centrale
onderwerp; leren.
Most of the increases in standards of living are, a result of increases in productivity—learning how
to do things better. And if it is true that productivity is the result of learning and that productivity
increases (learning) are endogenous, then a focal point of policy ought to be increasing learning
within the economy; that is, increasing the ability and the incentives to learn, and learning how to
learn, and then closing the knowledge gaps that separate the most productive firms in the economy
from the rest. Therefore, creating a learning society should be one of the major objectives of economic
policy.92
Ook in een reactie door het kabinet op het advies van de WRR ‘Naar een lerende
economie’ wordt het belang van leren benadrukt, waarbij de ‘holistische’ opvatting over
leren bij ontwikkeling van de samenleving opvalt.
Naast deze cognitieve basisvaardigheden is ook voldoende aandacht van belang voor de
vaardigheden die de 21e eeuw van mensen verlangt. Dan gaat het over het leggen van verbindingen,
het kritisch kunnen analyseren, het versterken van het probleemoplossend vermogen, het
constructief kunnen samenwerken en het vermogen om creatief te kunnen handelen. vaardigheden
die in alle fasen en niveaus van het onderwijs aan bod moeten komen; zij zijn voor alle soorten
beroepen van belang en helpen de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten.93

2.5

Theoretisch onderzoeksperspectief

Het conceptueel theoretisch onderzoekskader staat in functie van het hoofdonderwerp
van onderzoek van het proefschrift naar de wisselwerking tussen sociaal innoveren en
leren.94 Bij het ontwikkelen van zijn compacte model betrekt Illeris alle belangrijke
leertheorieën uit de 20e eeuw. Dat was voor mij aanleiding om zijn visie op leren als
centraal oriëntatiepunt te nemen bij het verdiepen van mijn inzicht in de wisselwerking
tussen leren en sociaal innoveren. Het was vooral de drie dimensionale, holistische
benadering die mij aansprak vanuit mijn ervaring met het praktijkonderzoek OC.
Aansluiting zoeken bij leren van mensen met een verstandelijke beperking had
geresulteerd in het didactisch concept dat weliswaar positief was onthaald maar vragen
onbeantwoord liet over de effectiviteit van de methode. Analyse van OC op basis van
Idem: 481.
Stiglitz & Greenwald, 2014.
92 Stiglitz & Greenwald, 2014.
93 Ministerie van Economische Zaken: Kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ (2014): 8.
94 Zie Bijlage 3, 2.5: 1e verkenning innovleren 2001.
90
91
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Illeris’ visie op leren in paragraaf 5.2. moet duidelijk maken of dialoog, reflectie en actie,
als kenmerken van de gevolgde aanpak, de effectiviteit van de methode bepaalden. Een
aanpak die ook in het tweede praktijkonderzoek expliciet en in het derde impliciet aan
de orde was. Op de achtergrond van deze analyse speelt de onderzoeksvraag in hoeverre
een holistisch leerbenadering van invloed is op de effectiviteit van organisatie
verandering. Terwijl bij leren het vertrekpunt bij de individuele persoon ligt, is dat bij
innoveren, de sociale structuur en het netwerk waarbinnen iemand functioneert.
Vanuit theoretisch perspectief heb ik als aanzet voor verdieping van mijn inzicht in
aspecten van sociaal innoveren de sociologische benadering van Giddens en de sociaalpsychologische invalshoek van Weick geraadpleegd. Zonder hun theorieën expliciet in
mijn analyse te betrekken baseer ik mij onder andere op hun gedachtegoed.95
Voor het verdiepen van mijn inzicht in sociaal innoveren raadpleeg ik de
veranderkundige theorieën over lerend organiseren96 (organisatie) en
procesmanagement97 (bestuur).
De casus ’Leerpracticum’ betrof onderzoek naar de ontwikkeling van een
didactisch concept (naar voorbeeld van OC) in samenhang met een organisatie
leersysteem. Daarmee was de relatie tussen organiseren en leren aan de orde. De analyse
van deze tweede casus spitst zich toe op (transactioneel) organiseren en (collectief) leren
vanuit Wierdsma’s theorie over lerend organiseren. Hierbij speelt de vraag op de
achtergrond: Wat is de invloed van de manier van organiseren op de effectiviteit van
leren?
Voor analyse van de hoofdonderzoekscasus WZSW, die verder ging op ervaringen
uit de twee voorafgaande praktijkonderzoeken, maak ik primair gebruik van De Bruins’
(bestuurskundige) procesmanagementtheorie. De analyse moet allereerst duidelijk
maken in hoeverre de WZSW-aanpak correspondeert met de theorie van
procesmanagement. Dit met het oog op het vinden van kenmerken die een belangrijke
rol spelen bij de wisselwerking tussen (macro) sociaal innoveren en (micro) leren. In
Hoofdstuk 6 betrek ik de resultaten van de afzonderlijke analyses op elkaar om in
Hoofdstuk 7 conclusies te trekken en concrete aanknopingspunten te geven voor
verdere ontwikkeling en onderzoek. Maar eerst beschrijf ik in het volgende hoofdstuk
een reconstructie van de praktijkonderzoeken.

Zie onder andere mijn onderzoek naar basisvooronderstellingen aan het begin van dit hoofdstuk.
Wierdsma & Swieringa, 2002
97
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III.

RECONSTRUCTIE PRAKTIJKONDERZOEKEN
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3
3.1

Vooronderzoeken
Inleiding

Aan dit proefschrift liggen drie praktijkonderzoeken ten grondslag, waarvan de eerste
twee het karakter hebben van vooronderzoeken.
De eerste casus OC betreft de ontwikkeling van een didactisch concept als
onderdeel van een grootschalige cultuurverandering.
Bij de fusie van twee grote zorgorganisaties was besloten om de in-serviceopleiding niet langer zelf uit te voeren maar onder te brengen bij het regulier onderwijs
(ROC). Dat leidde tot een beleidsheroriëntatie op leren en ontwikkelen binnen de twee
zorginstellingen waar ca. 3000 ‘patiënten’ gehuisvest en ongeveer evenveel medewerkers
werkzaam waren. Directie en management signaleerden het probleem dat de nieuwe
visie op zorg, na jaren nog steeds niet leefde bij medewerkers. Het op een traditionele
manier scholen van medewerkers zou erg duur zijn en lang niet zeker het beoogde effect
hebben. Met OC werd aangetoond dat het goed mogelijk was om leren en werken te
integreren in zorgvernieuwing. Een belangrijk resultaat van toepassing van OC was de
uitwerking van systematische leerondersteuning ten behoeve van de emancipatie van
mensen met een verstandelijke beperking. De positieve ervaringen met OC riepen de
vraag op of de methode ook interessant zou kunnen zijn om onderwijsvernieuwing
vorm te geven? De introductie van het Studiehuis in het VO had schoolleiders voor de
vraag gesteld hoe vorm en inhoud te geven aan ondersteuning van leerlingen bij
ontwikkeling van leervaardigheden.
De tweede casus, ‘Leerpracticum’ (LP), werd gebaseerd op ervaringen met OC en
richtte zich op onderzoek naar de relatie van individueel leren en organisatieverandering.
LP ging over het verbinden van het leren van medewerkers (leraren!) en leerlingen met
organisatievernieuwing. Hoe moest een leerconcept er uit zien dat ‘in lijn is’ met
onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling? LP kwam tot stand in nauwe
samenwerking met professionele ondersteuners van het Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum (APS). Vanuit de optiek van onderzoek naar theoretische onderbouwing
van een leersysteem werd als vertrekpunt gekozen dat organisatieverandering in verband
moet staan met leren van mensen en met name met vier aspecten van leren: kennen,
willen, kunnen en doen. Na de ontwerpfase werd het concept in een aantal pilots getest.
De ervaringen droegen bij aan inzicht in hoe je communicatie vorm kan geven waarbij
individuele inbreng en organisatie vernieuwing op elkaar kunnen worden betrokken
(interactie-systeem). De onderzoekscasus versterkte de opvatting over het belang van
een leer georiënteerde benadering van innovatie, die in de derde opdracht verder werd
uitgewerkt.
Die derde casus, WZSW, was gericht op onderzoek naar onorthodoxe oplossingen
voor tekorten in de ouderenzorg met een aantal specifieke vertrekpunten.
Werkenderwijs werd duidelijk dat het een transitie betrof met vele
complexiteitskenmerken. Een lange termijn maatschappelijk vraagstuk, wat in brede
kringen als belangrijk en onontkoombaar werd gezien, maar te veel ad hoc benaderingen
en versnipperde deeloplossingen had opgeleverd. Veel beleidsnotities over het
probleem, al dan niet met suggesties voor oplossingen, gingen niet of nauwelijks over
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hoe en door wie het probleem concreet moest worden aangepakt. Om die reden
onderstreepte de initiatiefnemer van het WZSW-project het belang van onorthodox
probleemoplossend gericht onderzoek en de eis om betrokkenen bij de problematiek
deelgenoot te maken van het onderzoeksproject. In dit deel III, Reconstructie
praktijkonderzoeken, beschrijf ik de drie casussen vanuit het onderzoeksperspectief van
deze dissertatie.
Toelichting fasering praktijkonderzoeken
Voor een goed begrip van de complexiteit van het onderzoeksmateriaal is een
schematische weergave opgenomen van de fasen en invalshoeken waarop de
verschillende onderzoeken betrekking hadden (figuur 3).
Leren, ontwikkelen en innovatie in de gezondheidszorg
Als lid van de wetenschappelijke adviesraad van Sympoz, tweede helft jaren negentig,
ging mijn aandacht uit naar complexe veranderingsprocessen in de samenleving. De
meest uiteenlopende onderwerpen en thema’s die betrekking hadden op ontwikkelingen
in de gezondheidszorg passeerden de revue. Ik maakte de keuze om de postdoctorale
opleiding Learning and Development (MLD) te volgen, om meer inzicht te krijgen in
achterliggende samenhang en oorzaken, in het bijzonder in factoren die persoonlijke
ontwikkeling en het verband met organisatie ontwikkeling bepalen.
Verkennende praktijkstudies.
De twee praktijkopdrachten als voorstudies in het proefschrift, OC en LP, voerde ik uit
vanuit een perspectief van onderzoek naar cultuurverandering en organisatieleren. OC
werd een methode met het accent op een didactische aanpak. Bij LP werd nadrukkelijker
de organisatorische context betrokken, met het accent op de organisatie als leersysteem.
Onderzoekscasus WZSW. Participeren en sociaal innoveren
Mijn onderliggende agenda bij de uitvoering van het WZSW-project werd bepaald door
het zoveel mogelijk inbrengen van een lerend perspectief in de projectaanpak. Daarbij
was er geen sprake van een specifieke methodische benadering; die aanpak was intuïtief
en experimenteel. Met de ontwikkeling van de MBO-beroepsopleiding en de
accentverschuiving in WZSW fase II naar innoveren kristalliseerde de relatie tussen
sociaal innoveren en leren steeds verder uit.
Onderzoek maatschappelijke meerwaarde WZSW
Een min of meer impliciet gevolg van het onderzoekskarakter van het project was de
aard van samenwerking met externe organisaties waarin het lerend onderzoeken tot
uitdrukking kwam.
Promotie-onderzoek
Dit proefschrift heeft als onderwerp onderzoek naar de wisselwerking tussen sociaal
innoveren en leren op basis van analyse van drie praktijkonderzoeken waaraan geen
samenhangend geformuleerd onderzoeksontwerp vooraf ging. Dat verklaart de vorm en
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inhoud van dit promotieonderzoek als een retrospectieve analyse van drie
praktijkonderzoeken en het daarvoor geformuleerde onderzoeksontwerp (figuur 1.5.1).
Verkenning: Leren en ontwikkelen & innovatie in de zorg
Tijd
Instelling
Naam
Invalshoek
formule
methode
perspectief

1997-1999
Universiteit Tilburg-Nijmegen
Tias
Master Leren en ontwikkelen
Eindwerkstuk
Praktijkstudie
Ontwikkelen vakkennis

1998 -2001
Platform voor ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Sympoz
Trends en toekomst
jaarlijks 2 daagse conferentie
expert lezingen
Kennis informatie

Verkennende praktijkstudies
Tijd
Instelling
Naam
Invalshoek
formule
methode

1997-1999
Verstandelijk beperkten
SAAMVLIET
Zorgvernieuwing
Open de Cirkel
Dialoog, reflectie actie

perspectief

emancipateren en leren

Onderzoekscasus WZSW

Reflectie I

2000-2003
Voortgezet Onderwijs
2College
Leren leren in het onderwijs
Leerpracticum
Kennen, willen,kunnen,doen

Reflectie II

leren en participeren

participeren en sociaal innoveren

Tijd
Instelling
Naam
Invalshoek
formule
methode
perspectief

2002-2005
PRVMZ Provinciale Raad N- B
WZSW-ESF
Terugdringen tekorten ouderenzorg
Ontwikkeling Bedrijfsconcept WZSW
Leerwerkdienstenbedrijf
Organiseren en onderzoeken

Tijd
Instelling
Naam
Invalshoek
formule
methode
perspectief

2007-2008
10 gemeenten midden Brabant
WZSW IPW
Innovatie lokaal sociaal beleid
Ontwikkeling Innovatieconcept WZSW
Innovatiematrix
Implementeren en innoveren

Reflectie III

2006 - 2007
WZSW ism ROC Baroniecollege
WZSW Senter
verbeteren toegang onderwijs
ontwikkeling MBO opleiding
competentie gericht onderwijs
Ontwikkelen en leren

Reflectie IV

Reflectie V

Onderzoek maatschappelijke meerwaarde en SROI
Tijd
Instelling
Naam
Invalshoek
formule
methode
perspectief

2008-2011
advies orgaan overheid
RWI en Raad voor Beleid ism WZSW
Markt Persoonlijke dienstverlening
vergelijkend onderzoek
Model Social Return in Investment
beleidsontwikkeling en innovatie

2008
2012
Kennisinstituut
kennisinstituut
TNO iov WZSW
PON iov Provincie N-B
maatschappelijke meerwaarde WZSW
Social Return on investment
Ontwikkelen indicatoren
praktijkonderzoek
participatief onderzoek
kennisontwikkeling sociale economie
e ffect onderzoek

Promotie onderzoek
Tijd
Instelling
Promotor
Copromotor
Invalshoek
formule
methode

2013-2015
UvT
Prof. A.de Ruijter
Prof. S. Bloem
Case studie
Proefschrift
retrospectieve analyse

perspectief

Integreren Leren en innoveren

Figuur 3: Fasering praktijkonderzoeken
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3.2

Emanciperen en leren met een verstandelijke beperking

3.2.1

Zorgvernieuwing in perspectief

In het laatste decennium van de vorige eeuw was het overheidsbeleid inzake zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking gericht op integratie in de samenleving. Dit
beleid stond in verband met de zich wijzigende opvattingen over zorg die zich
kenmerkte door een emancipatoire mensvisie. De professionalisering van de zorg was
gepaard gegaan met een sterke intra-muralisering waardoor mensen met een
verstandelijke beperking, evenals grote groepen ouderen geïsoleerd waren geraakt van de
samenleving. In de jaren negentig werd als het ware de weg terug ingezet naar
zelfstandig wonen in een eigen huis als burger in de samenleving. Deze evolutie werd
door van Gennep schematisch samengevat, afgebeeld in figuur 3.2.1
persoon
patiënt
leerling
burger

begeleiding
verzorgen/behandelen
ontwikkelen/trainen
ondersteunen

structuren
instituten
speciale voorzieningen
gewone voorziening

beleid
segregatie
normalisatie
integratie

Figuur 3.2.1: Evolutie patiënt, leerling, burger98

Het was aan de gevestigde institutionele zorgorganisaties om de nieuwe op emancipatie
gebaseerde mens/zorg visie van patiënt-cliënt naar persoon-burger, gestalte te geven.99
Dat impliceerde een ombuiging van verzorgd worden naar stimuleren van
zelfontplooiing. Het betekende de introductie van zorg op maat. Niet het aanbod van
zorg vanuit organisatiestandpunt, maar de individuele behoefte werd vertrekpunt van
zogenaamde vraaggestuurde zorg. Professionele zorgorganisaties stonden voor de
opgave om de emancipatie in en van de zorg voor mensen met een beperking vorm en
inhoud te geven. Voor organisaties betekende dat het inzetten op een andere manier van
organiseren van het zorgaanbod uitgaande van het bieden van ondersteuning die
aansloot bij wat de cliënt zelf aangaf. Met het nieuwe beleid werd dus ingezet op
zelfstandig wonen in de wijk als volwaardig burger.100 Dat betekende behalve een
organisatorische verandering vooral een cultuuromslag gebaseerd op de nieuwe
zorgvisie. Deze zorgvisie waarin de emancipatie van mensen met een beperking centraal
kwam te staan impliceerde het verbeteren van hun zelfredzaamheid. Dat was eens te
meer belangrijk omdat het in gang gezette proces van extramuralisatie en
deconcentratie101 vaardigheden vereiste die het wonen in een zorginstelling niet gevraagd
had. Daardoor zouden zorgaanbieders zich expliciet moeten gaan richten op stimulering
Van Gennep & Steman, 1997a
De beeldvorming in de samenleving met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking was in het algemeen.
niet gericht op volwaardige deelname. Maatschappelijk participatie stelde ook de vraag naar beïnvloeding van
omgevingsfactoren en daarmee was de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking een onderwerp van
sociaal maatschappelijk innovatie van de eerste orde.
100 RMO, 2002.
101 Deconcentratie is het feitelijk afbouwen van grote concentraties van doelgroepen. Met extra muralisering wordt, meer
in technische zin, gedoeld op het extramuraal leveren van zorg. In dat laatste geval zijn wonen en zorg gescheiden
(Wilken, 2007).
98
99
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van zelfontplooiing en ondersteuning bij zelfstandig wonen, hetgeen tot dan toe geen
aandacht had. Zelfstandig wonen vroeg om toerusting van nieuwe vaardigheden, die niet
als vanzelfsprekend ervaren werden. Voor het ontwikkelen van zelfredzaamheid is de
verstandelijk beperkte mens in hoge mate afhankelijk van zijn begeleiders. De mate
waarin die ondersteuners de ontwikkeling kunnen initiëren en begeleiden is daarom
bepalend voor het bereiken van gewenste resultaten. Daarom zou de taak van de
zorgprofessional moeten verschuiven van verzorgen naar ondersteunen. In deze context
stonden gevestigde intramurale instituten voor verstandelijk gehandicaptenzorg voor de
opgave om vorm en inhoud te geven aan deze zorgvernieuwing.
Fuseren, reorganiseren en innoveren
De beëindiging van de in-service opleiding onder verantwoordelijkheid van de
stichtingen St. Augustinus (AS) en Maria Roepaan (MR) en de fusie van de twee
organisaties tot Saamvliet, vormden de aanleiding voor het uitwerken van een kaderplan
voor deskundigheidsbevordering binnen de nieuwe organisatie. Sinds jaren was er
binnen beide stichtingen vooral sprake van beroeps- en vervolgopleidingen. De laatste
jaren werd het opleidingsaanbod steeds nadrukkelijker bepaald door de behoefte aan
deskundigheid binnen de eigen organisatie. Zo werd in de jaarplannen van 1996
opleidingsaanbod opgenomen dat gericht was op ontwikkelingen binnen de organisatie.
Echter, het expliciet koppelen van strategische organisatiedoelen aan
opleidingsactiviteiten gebeurde tot dan toe niet. Vanwege de organisatieverandering
door de fusie, moest nadere invulling worden gegeven aan strategisch opleiden. Dat
gebeurde nadat eind 1996 besloten was tot overdracht van de opleiding van AS-MR naar
het regionaal opleidingen centrum ROC te Nijmegen. Deze ontwikkeling had
ingrijpende gevolgen voor het opnieuw invulling geven aan het opleidingsbeleid. Door
het vertrek van tien medewerkers van de interne opleiding naar het ROC was deze
expertise niet langer aanwezig binnen de organisatie. Een personele verandering die de
noodzaak onderstreepte tot heroriëntatie op de wijze waarop
deskundigheidsbevordering binnen Saamvliet, in de toekomst gestalte moest krijgen.
Begin 1997 kreeg het bureau Programmabeleid de opdracht om vanuit het
kernproces van zorgvernieuwing aan te geven welke toerusting en ondersteuning zou
moeten plaatsvinden. In de visie op mobiliteitsbeleid werd het verband gelegd tussen
strategische organisatie ontwikkeling en opleidingsbeleid (bijlage 3.1).102 Gesprekken met
diverse betrokkenen waaronder de divisiemanagers, resulteerden in de opdracht om een
kaderplan te ontwikkelen. In ‘Leren en ontwikkelen’ (bijlage 3.2) werden leer- en
ontwikkelingsactiviteiten in onderling verband gebracht, gebaseerd op een
benaderingswijze van geïntegreerd leren en ontwikkelen. Dat wil zeggen dat leren en
opleiden werde gekoppeld aan organisatiedoelen. Het plan ging uit van vier hoofddoelen
van strategisch beleid. Voor de nieuwe gefuseerde organisatie Saamvliet gold als
hoofddoel van zorgvernieuwing, het optimaliseren van het zelfstandig functioneren van
mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit bestaand HRM/HRD-beleid stond
centraal het maximaal benutten van talenten en interesses van medewerkers. Er zou
Bijlage ‘Visie op mobiliteitsbeleid’ ter inzage op bijgevoegde CD-rom of op www.innovleren.nl. Zoals ook alle hierna
aangegeven verwijzingen naar bijlagen.
102
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aansluiting worden gezocht bij motivatie, eigen verantwoordelijkheid en het
optimaliseren van zelfsturing van medewerkers. Met het oog op de toekomstige fusie
van Saamvliet met twee andere zorgorganisaties (Binckhof, Wodagg) zou in de volgende
jaren sprake zijn van permanente organisatieontwikkeling. En last but not least maakte
de verhuizing van mensen met een verstandelijke beperking van de ‘inrichting’ naar een
eigen huis in een normale woonomgeving een wezenlijk onderdeel uit van de
vernieuwing.103 Op basis van dit strategisch beleid werd met het kaderplan ‘Leren en
ontwikkelen’ ingezet op ontwikkeling van vier gebieden, 1) het verbeteren van het
zelfstandig functioneren van cliënten, 2) de ontwikkeling van beroepsvaardigheden van
medewerkers, 3) de ontwikkeling van vraaggestuurde dienstverlening door
managementvaardigheden te stimuleren, 4) en vooral het integreren van
deskundigheidsbevordering van medewerkers in zorgvernieuwingsbeleid.
In 1997 gaf de raad van bestuur opdracht om het kaderplan voor zorg
vernieuwingsbeleid op te stellen. De uitwerking van de strategische beleidsdoelen hield
in dat effectief gevolg moest worden gegeven aan de noodzakelijke cultuurverandering
binnen de organisatie. Dat werd aanleiding voor ontwikkeling van het OC-concept, in
principe laagdrempelig en zowel bedoeld voor voor medewerkers als voor mensen met
een verstandelijke beperking. De basisgedachte was dat het aanknopingspunt voor
verandering moest liggen bij ontwikkeling van het leervermogen van zowel cliënten als
medewerkers. Het idee achter het concept (dialoog, reflectie, actie) kwam voort uit een
combinatie van filosofie, onderwijs en zorgpraktijk en kreeg gestalte door intensieve
samenwerking met een gespecialiseerd psycholoog en een projectmanager
zorgvernieuwing, beiden werkzaam binnen de zorginstelling. Omdat zowel ontwerp als
toepassing onderdeel waren van expliciet vernieuwingsbeleid was er sprake van
maximaal commitment bij de leiding van de organisatie. Aan de eerste pilot uitvoering
van OC namen ca. 800 medewerkers deel. Inzet was om door uitwisseling van visies
over zorgvernieuwing en door middel van acties met cliënten tot gedragsverandering te
komen. De pilot werd uitgevoerd door de projectmanager zorgvernieuwing die het
concept mede had ontwikkeld. Uit de resultaten was gebleken dat het denken over
zorgvernieuwing bij medewerkers in gang was gezet, maar niet leidde tot
gedragsverandering. De effecten van de toepassing van OC werden geïnventariseerd en
geëvalueerd en kreeg in 2005 een vervolg door een promotieonderzoek.104 Een ander
vervolg van OC werd het onderzoek naar onderwijsvernieuwing in het voortgezet
onderwijs, LP. Daarover gaat de tweede casus van dit proefschrift.

3.2.2

Ontwikkeling van een zorg vernieuwingconcept

De directe aanleiding voor onderzoek naar zorgvernieuwing was duidelijk:
cliënten/patiënten die vanuit de instelling elders in de samenleving zouden gaan wonen
waren onvoldoende toegerust om een zelfstandig leven te leiden. Maar ook
medewerkers die vanuit de traditionele instelling werkten waren onvoldoende toegerust
om cliënten die buiten de instelling zouden gaan wonen te ondersteunen. Het te

103
104

Van Loon, 2002.
Van Biene, 2005.
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ontwikkelen vernieuwingsconcept zou in verband moeten worden gebracht met drie te
onderscheiden doelen, te weten:
 Macro. De emancipatie van de mens met een verstandelijke beperking; het
centrale doel van landelijk zorgvernieuwingsbeleid. Saamvliet stond voor de
opdracht om daaraan vorm en inhoud te geven. Door de achtergrond van die
sociaal maatschappelijke verandering reikte het onderwerp verder dan de
zorgorganisatie. Het ‘terug naar de samenleving’ impliceerde dat ook moest
worden nagedacht over hoe de sociale omgeving hierbij te betrekken.
 Meso. Het onderzoeksproject maakte onderdeel uit van vernieuwingsbeleid
binnen de twee fuserende instellingen waar sprake was van grote veranderingen
op het gebied van organisatie en management.
 Micro. Het aanknopingspunt voor vormgeving van de zorgvernieuwing lag bij de
zorgverleners die het meest direct betrokken waren bij ondersteuning van
cliënten.
Professionele zorgverleners waren opgeleid om daar waar mensen niet voor zichzelf
konden zorgen in de breedste zin, ondersteuning te bieden. De kritische kwaliteitsfactor
voor dienstverlening ligt daarbij in het juiste evenwicht tussen zelf (laten) doen en
overnemen. De vraag was of en hoe een aanpak kon worden ontwikkeld die aansloot op
het niveau van cliënten en medewerkers en op de organisatie en cultuurverandering. De
projectopdracht was gericht op beantwoording van de vragen:
1. Hoe kan de visie op emancipatie van mensen met een verstandelijk beperking
vorm worden gegeven binnen het beleid van deze grote zorgorganisatie?
2. Op welke manier kan zorgvernieuwingbeleid worden omgezet in structurele
verandering op organisatorisch niveau?
3. Hoe vindt gewenste gedragsverandering plaats als concretisering van
zorgvernieuwing bij zowel zorgprofessionals als cliënten?
Uitgangspunten van het didactisch concept
Het project speelde in een tijd dat de ontwikkeling van een visie op de verstandelijk
beperkte mens volop in de aandacht stond binnen de sector.105 Mensen met een
verstandelijke beperking hebben een onvervreemdbaar recht op respect voor hun
menselijke waardigheid, wat de aard en de ernst van hun beperking en
onbekwaamheden ook moge zijn. Dit impliceert het recht op een bestaan, zo normaal
en volledig mogelijk. De verstandelijk beperkte mens heeft problemen met betrekking
tot het plannen, sturen en beslissen hoe te handelen.106 Om het zelfstandig functioneren
structureel te verbeteren zou de ontwikkeling van hun vaardigheden expliciet aandacht
moeten krijgen. Volgens gangbare opvattingen lag de ontwikkeling van speciale
Bijna tien jaar later, op 13 december 2006 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in consensus het
nieuwe bindende verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap aan. Nederland loopt bijna altijd achter als
het gaat om het ratificeren van internationale verdagen over mensenrechten. Ook de ratificatie van het VN-Verdrag inzake
rechten van personen met een handicap uit 2006 liet op zich wachten. Maar in juli 2014 diende de regering dan eindelijk toch het
wetsvoorstel in dat tot ratificatie moet leiden. Daarmee treedt ons land in de voetsporen van België, Duitsland, Italië,
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Engeland en Frankrijk, die Nederland al veel eerder voorgingen. Volgens.
http://www.canonsociaalwerk.eu/ Geraadpleegd op 15 juli 2015.
106 Schuurman, 2002.
105
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trainingen en cursussen voor de hand. Maar op dit punt werd een principiële keuze
gemaakt. Omdat mensen met een beperking meer dan normaal afhankelijk zijn van
begeleiders zouden eerst die begeleiders speciaal moeten worden toegerust om
zelfontplooiing te stimuleren. Deze combinatie van de ontwikkeling van vaardigheden
van werknemers met de ontwikkeling van cliënten was van cruciale betekenis. Gezien de
omvang van beoogde vernieuwingen, de grote aantallen mensen en de urgentie van de
verandering, was het duidelijk dat ontwikkelingstrajecten binnen werkkaders (training in
het werk) moesten plaats vinden. Een belangrijke moeilijk te beantwoorden vraag was
hoe mensen met een beperking betrokken moesten worden bij de vernieuwing.
Bewustwording bij professionele medewerkers, van de noodzaak om cliënten te
ondersteunen in hun ontwikkeling om zelfstandiger te kunnen wonen, vormde een
cruciaal aandachtspunt. Dat betekende dat attitudeverandering een belangrijkte factor
voor zorgvernieuwing was terwijl de aandacht uitging naar fysieke, deconcentratie en
structuurverandering. Om dit immateriële aspect van zorgvernieuwing succesvol aan te
pakken zouden begeleiders en leidinggevenden daarvan moeten worden doordrongen.
Dat leidde tot de vraag hoe attitudeverandering moest worden gestimuleerd: Hoe te
komen tot praktische aanknopingspunten? Informeren over zorgvernieuwing alleen
heeft nog geen effectieve gedragsverandering tot gevolg. Het management vroeg zich
dan ook af hoe uitvoerend medewerkers, als spil van organisatievernieuwing,
daadwerkelijk op een andere manier konden gaan werken. De Lerende organisatie ‘zat
weliswaar in de lucht’ maar dat betekende nog niet dat er duidelijkheid bestond over
vormgeving en sturing ervan. Vanuit bovengeschetste achtergrond vond de
ontwikkeling van OC plaats waarbij als belangrijke criteria werden genoemd:
1) Uitvoerbaarheid: in hoeverre kan attitude verandering gebeuren op basis van
vrijwilligheid, zonder deze op te leggen?
2) Betaalbaarheid: is het trainingsaanbod (minstens 1000 medewerkers) betaalbaar?
3) Doeltreffendheid: veranderen de trainingen het gedrag en de
communicatiecultuur van de organisatie?
Het idee dat gerichte stimulering van zelfontplooiing onderdeel kon uit maken van de
alledaagse leefsituatie was dus niet gangbaar en al zeker niet de gedachte dat
zorgverleners daar een actieve rol in zouden spelen. Vanwege hun verstandelijke
beperking (denken) betrof zelfontplooiing meer dan gemiddeld gedragsverandering
(doen). Dat betekende dat zorgverleners zich bewust zouden moeten worden van hun
eigen rol in de gedragsverandering van cliënten, wilde er sprake zijn van ontwikkeling
van hun leervermogen. Naast het leren door doen werd het stimuleren van dit
zelfbewustzijn (reflectie) een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van het concept.
Om ‘hart, hoofd en handen’ te combineren met nieuwe visie op zorg, moest de OC
formule antwoord geven op vragen als:
 Hoe kunnen uitvoerende medewerkers in de zorg als spil van zorgvernieuwing
daadwerkelijk op een andere manier gaan werken, anders dan door cursussen en
trainingen?
 Hoe kan het leren van mensen met een beperking (de cliënten) verbonden
worden met het leren van medewerkers in het kader van professionalisering?
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Kan zorgvernieuwing worden vertaald in concrete doelstellingen?
Hoe kan de paradox: van veranderd worden naar zelf willen veranderen
(ontwikkelen van autonomie en zelfsturing) worden benaderd?
Verandert de aanpak het concrete gedrag van zorgen voor in ontwikkelen van
mensen met een beperking?

3.2.3 Leren en zorgvernieuwing met Open de Cirkel

De werkvorm als ‘spel’107 werd gebaseerd op dialoog, reflectie en actie. De essentie van
dialoog werd opgevat als het inter-actief ontwikkelen van collectief gedeelde inzichten.
Het ging om inzicht in betekenis van gedrag in wisselwerking met de omgeving en het
mede veranderen ervan. Belangrijk was om te leren eigen meningen, opvattingen en
conclusies te verwoorden om ze te kunnen opschorten. Dat is lang geen
vanzelfsprekendheid al niet in ‘gewone’ situaties omdat dit onzeker maakt.108 Dialoog
wordt, in tegenstelling tot discussie, opgevat als persoonlijke bereidheid om ten opzichte
van een (sociale) omgeving vragen te stellen over eigen aandeel in wat nodig is of
gewenst wordt. Als medewerkers het leren van mensen met een verstandelijke beperking
gericht willen ondersteunen, zouden zij zich bezig moeten houden met de vraag: Hoe
concretiseer ik nieuwe inzichten, hoe geef ik deze vorm en inhoud voor diegene die ik
begeleid? Het aangrijpingspunt ligt dan in tastbare acties en activiteiten: leren door doen.
Dat het leren van mensen met een verstandelijke beperking afhankelijk is van de
omgeving is tot op zekere hoogte niet anders voor mensen zonder handicap. De mate
van de handicap van een persoon bepaalt de mate van afhankelijkheid en van
ondersteuning door anderen. Het criterium voor effectiviteit bij de uitwerking van OC
was onderdeel van onderzoek naar de geldigheid van de stelling:
Leren van mensen met een verstandelijke beperking is in hoge mate afhankelijk van de sociale
context c.q. begeleiders. Inzicht in ontwikkeling van het eigen leervermogen van begeleiders
(zelfreflectie) c.q. de situationele inbedding van leren is voorwaarde voor het ontwikkelen van het
leervermogen van mensen met een verstandelijke beperking.109
De ontwikkeling van het leerconcept OC
Van visie naar vorm (bijlage 3.3)
Naast relevante inhoudelijke thema’s moest OC ook beantwoorden aan praktische
toepassingsmogelijkheden en beoogde veranderkundige effecten. Het ging er immers
om dat het zorgvernieuwingsbeleid moest worden geconcretiseerd. De context waarin
OC ontstond, werd hierboven beschreven als de emancipatie van mensen met een
verstandelijke beperking en de vertaling daarvan in het ontwikkelen van hun
leervermogen. Cliënten aanspreken op hun leervermogen vereiste specifieke aandacht en
betrokkenheid bij de dagelijkse omgang. Begeleiders zouden over een praktische aanpak
moeten beschikken om het leervermogen systematisch te verbeteren. Dat was in lijn met
Voor meer informatie zie www.opendecirkel.nl.
Bolhuis, 1995.
109 Van Biene & Hoeben, 1999: 9 (Deel 1).
107
108
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het HRD beleid.110 Het betekende onder andere dat leidinggevenden en staf werden
getraind om bij het realiseren van de doelen binnen de organisatie steeds zoveel mogelijk
uit te gaan van motivatie, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen van
medewerkers. Dat gebeurde in speciale MD-programma’s. Deze werden zo ingericht dat
zowel de kern van zorgvernieuwing (vraag gestuurd) tot uitdrukking kwam, als de
daarmee samenhangende houding van zelfsturing en lerend vermogen.
Van vorm naar inhoud
De inhoud werd bepaald door vragen die waren vastgesteld na talrijke interviews onder
betrokkenen bij de zorg en dienstverlening. Die voorbereiding was gebaseerd op een
beeld van waar het bij het emancipatie vraagstuk om draaide: zelfontplooiing en
attitudeverandering. Het doel waaraan de te ontwikkelen werk- en leervorm moest
voldoen was geënt op de nieuwe missie van de organisatie. Vanuit het besef dat
cultuurverandering breed draagvlak vereiste, werden al bij de invulling van het ontwerp
vertegenwoordigers van uiteenlopende functies binnen de organisatie gevraagd om een
bijdrage te leveren. Twaalf personen werden betrokken bij het formuleren van vragen
rondom zes thema’s. Deze hadden betrekking op obstakels die mensen met een
handicap tegenkomen bij wonen in dorp of stad en bij het betrokken worden bij de
samenleving.
Deze gegevens werden gebruikt als basismateriaal voor de spelkaarten van OC. Je
zou kunnen zeggen dat in dit stadium al de ontwikkeling van een leernetwerk werd
gestart door personen uit de praktijk te betrekken die in een volgende fase een rol
gingen spelen. Op basis van enkele prototypes van het spel werd voor een eerste
grafisch ontwerp opdracht gegeven. De demo werd geruime tijd gebruikt als
‘oefenmateriaal’. De projectleden van ‘Zorg op Straat 4’111 legden zich toe op het
doorontwikkelen van het spel waarbij een vijftal medewerkers zich onderscheidden als
kerngroep en werkten aan het verfijnen en completeren van het spel. De spelregels
(bjlagen 3.4 en 3.5) werden uitgewerkt op basis van het leerprincipe leren is reflecteren,
interacteren en construeren.112 Daarbij kwamen de volgende elementen expliciet aan de
orde:
 de dialoog;
 uitwisselen van normen en waarden: meningen en opvattingen bespreekbaar
maken;
 uitwisselen van visies;
 reflecteren op eigen gedrag;
 van visie toewerken naar actie;
 het benoemen van leerdoel/activiteit cliënt;
 het benoemen van de eigen leermomenten/leerdoelen.
Met betrekking tot de uit te voeren pilots onder leiding van 15 speciaal getrainde
spelcoaches, werden afspraken gemaakt om evaluatiegegevens te verzamelen gericht op
HRD beleid werd in 1998 een van de vier hoofddoelen van sociaal beleid.
Zij vormden een speciaal veranderteam van Saamvliet.
112 Bolhuis & Simons, 1999.
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inzicht in de effecten. In de periode van augustus 1998 tot mei 1999 namen ca. 80 teams
en 800 medewerkers deel aan een tweetal bijeenkomsten waarbij het spel OC werd
toegepast. De inhoud van de thema’s was vooral gericht op bewustwording van
onderwerpen die verband hielden met zorgvernieuwing (cultuurverandering) in het
algemeen en de eigen rol daarin in het bijzonder. Het accent lag op reflectie op eigen
handelen in de werksituatie. Medio 1998 werd OC in een leerprogramma opgenomen als
activiteit voor leidinggevenden en vond in de daaropvolgende periode grootschalige
toepassing plaats.
Toepassing van het OC concept
Uit de bijeenkomsten waarin de methode OC binnen Saamvliet in de startfase werd
toegepast kwam naar voren dat de gevolgde werkwijze deelnemers motiveerde.113
Echter, zowel deelnemers als coaches gaven aan dat twee bijeenkomsten te weinig waren
en dat het schortte aan voorwaarden als voorbereidingstijd, discontinuïteit en
heterogeniteit van de groepen. Ook zouden de vragen in het algemeen onvoldoende
aansluiten bij de praktijk van deelnemers om te kunnen komen tot formuleren van
zinvolle acties. Een specifiek leerpunt voor de leercoaches was het ‘objectief’ in dialoog
gaan met de leidinggevende over datgene wat tijdens OC sessies om terugkoppeling
vroeg. Ook in de moduletrainingen werd veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei
varianten van de leermethode. Daaruit bleek dat OC leidde tot het eigen maken van een
nieuwe werkwijze, waarbij sprake was van het uitwisselen van visies, normen en
waarden, die leidden tot reflectie op de dagelijkse werkpraktijk en persoonlijk handelen:
OC zette aan tot reflecteren.
Na de startbijeenkomsten werd vastgesteld dat clusterhoofden (en medewerkers)
van Saamvliet voldoende ervaring met de leermethode hadden om deze adequaat toe te
passen ten behoeve van het continueren van het proces van zorgvernieuwing.
Al werkende met ‘Open de Cirkel’ zo luidde de conclusie, kon worden vastgesteld
dat toepassing van de leermethode het stigmatiserende karakter dat het bestaande
denken in niveaus van functioneren van de cliënt tegengaat. Dat hield verband met het
onderzoeken van alternatieven van het individuele leervermogen van de cliënt.
We hebben kunnen constateren dat toepassing van de leermethode bijdraagt aan het creëren van
een positief leerklimaat op de werkplek, waarin niet de functie (hiërarchie, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden) het vertrekpunt is, maar de dialoog. Zo kunnen we de leermethode ‘Open de
Cirkel’ zien als een ondersteuningsinstrument bij het ontwikkelen van werkprocessen die passen
bij cliënt gestuurd werken.114

Deelnemers vulden een evaluatieformulier in (op reactieniveau) en de coaches maakten reflectieverslagen van de
spelsessie die zij bespraken met team en/of hun leidinggevende. De reflectiemomenten moesten een beeld geven van wat
er in de praktijk leefde t.a.v. zorgvernieuwing (missers en toppers) met het oog op bijstelling. De evaluatiegegevens
werden (geautomatiseerd) verwerkt om management informatie te generen.
114 Bijlage 3.2.3
113
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Vernieuwingsbeleid met OC
De toepassing van OC maakte onderdeel uit van het strategisch perspectief van
zorgvernieuwing binnen de organisatie Saamvliet115 zoals omschreven in het kaderplan.
Human Resource Management, een van de vier hoofddoelen van sociaal beleid, kreeg
met OC een concrete aanvulling met Human Recource Development. Leidinggevenden
en staf werden gestimuleerd om bij veranderdoelen het accent te leggen op motivatie,
eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen van medewerkers. Hier worden
met OC, strategie ontwikkelingsaanpak en ontwikkeling van leer(end) vermogen met
elkaar in verband gebracht. Het is de illustratie van een praktische ‘tool’ waarop het
heuristisch model in dit proefschrift voortbouwt.
Het kaderplan ‘Leren en ontwikkelen’ gaf de richting aan van ontwikkeling van een
nieuwe zorgvisie die gekoppeld werd aan de visie op leren van medewerkers en mensen
met een verstandelijke beperking. Met het uit voeren van OC-bijeenkomsten werd een
begin gemaakt met de bewustwording van medewerkers van de nieuwe visie op zorg en
hun rol bij het realiseren daarvan.
Mensen met een verstandelijke beperking werden aangesproken op hun
leervermogen als bijdrage aan hun basale kwaliteit van leven en emancipatie. Dat kan het
beste gebeuren in hun eigen leefomgeving door diegene die direct omgaan met hen. Met
dit aandachtsgebied kondigt zich aan wat verderop met sociaal-maatschappelijke
innovatie zal worden aangegeven. Vanuit de visie dat leren een geïntegreerd onderdeel
kan zijn van zorg, wonen en werken maakten begeleiders met OC kennis met een
‘instrument’ om het leervermogen gericht aan te spreken. De keuze voor inbedding van
het instrument in een strategisch kaderplan betekende al een zekere waarborg en
naarmate de werkwijze meer onderdeel uitmaakte van de organisatie mocht worden
aangenomen dat de effectiviteit van OC ook groter zou zijn.116
Wetenschappelijk onderzoek met OC
Het onderzoek117 naar effecten van toepassing van OC werd vooral gericht op hoe
professionals denken en doen in relatie tot leren en ontwikkelen van mensen met een
verstandelijke beperking. Het leerspel bleek zijn kwaliteit en toepasbaarheid te ontlenen
aan het verhelderen van de verschillen in zeggen en doen en was bruikbaar in
leertrajecten waarin visieontwikkeling en attitudeverandering centraal stonden.
Evaluatieresultaten lieten zien dat het leerspel veel informatie en kennis opleverde over
hoe professionals denken over zorgvernieuwing en wat zij doen of eerder nalaten.
Vooral werd duidelijk dat er sprake was van een diepe kloof tussen denken en doen van
professionals. Op grond van de onderzoeksbevindingen bleek dat er voor
zorgvernieuwing meer nodig is dan een taakstelling voor professionals op visieniveau.
Terwijl emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking en die van
professionals al een kwestie van ‘lange adem’ is, werden als beslissende factoren voor
het al dan niet welslagen van dit veranderingsproces genoemd:

Later onderdeel van VIZIER dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap.
Een voorbeeld van wat Wierdsma verstaat onder transactioneel organiseren.
117 Van Biene, 2005.
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 of het organisatiebeleid daadwerkelijk sociaal beleid expliciteert;
 of professionals gemotiveerd zijn om persoonsgebonden kennis te socialiseren
met mensen met een verstandelijke beperking;
 of leervermogen wordt gegenereerd dat in andere sociale contexten weer kan
worden toegepast.
In de praktijkstudie van het leerspel OC werden conclusies getrokken en onderbouwd
op basis van het onderzoek naar effecten van toepassing van OC. Het leerspel zou
effect hebben op visieontwikkeling en tot een beperkte attitudeverandering leiden.
Visieuitwisseling had vooral betrekking op uitwisseling van ervaringen over de
werkcontexten waarbij het ging om alledaagse, reguliere zaken en randvoorwaarden.
Professionals wisselden beelden uit voortkomend uit de eigen sociale context in het
werken met mensen met een verstandelijke beperking. Als belangrijkste conclusie kwam
naar voren dat professionals positief denken over zorgvernieuwing en het leren en
ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking, maar dat zij dat denken niet
omzetten en vertalen in actie, die nodig is voor feitelijke ontwikkeling van leervermogen.
Samenvattend gaf het onderzoek onder deelnemers aan dat professionals blijk gaven van
positieve intenties ten aanzien van leren en ontwikkelen van mensen met een
verstandelijke beperking. Gezien de resultaten, waarbij een zeer lage actieplanning werd
geconstateerd, stelde de onderzoeker vast dat er sprake was van een kloof tussen wat
professionals denken en wat ze doen.118
Aangenomen dat actie een voorwaarde is voor ontwikkeling van leercompetentie
en dat het proces van persoonlijke verandering ingebed moet zijn in een sociale
infrastructuur, bleek uit het onderzoek dat de vaardigheid om persoonsgebonden acties
te formuleren niet nadrukkelijk aanwezig was bij professionals en spelcoaches. Waar het
ging over het proces van zorgvernieuwing bevond actieplanning, in het kader van het
leerspel, zich nog in een verkennende fase van visievorming en ontwikkeling.
Innoveren met OC
De leerformule werd tien jaar later geïntroduceerd bij innovatie in de zorg en
gepresenteerd tijdens een congres in mei 2009 over hoe vorm en inhoud te geven aan
participatief beleid van burgers met een beperking aan de samenleving. Collegainstellingen, gemeentebesturen, ambtenaren welzijn, WMO-raden en welzijnsinstellingen
uit het werkgebied van Stichting Dichterbij119 verkenden hoe vorm en inhoud te geven
aan de participatie van burgers met een beperking. Zij bleken bij het versterken van de
participatie van mensen met een beperking in de samenleving met vele vragen te worden
geconfronteerd. Vragen die uitnodigden tot dialoog. Als hulpmiddel daarbij werd de
methode OC geïntroduceerd. Mevrouw Hannie van Leeuwen, voorzitter van de
Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving, nam bij deze gelegenheid een eerste
(vernieuwd) exemplaar van het leerspel in ontvangst.120
Biene van, 2005.
Stichting Dichterbij is een organisatie die kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en
hun netwerk ondersteuntin de regio Limburg, Zuid-Oost Brabant. Het voormalige Saamvliet maakt er onder andere deel
van uit.
120 www.opendecirkel.nl
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Een jaar later, maart 2010, werd OC gepresenteerd in een workshop als voorbeeld
van innovatieve praktijk in zorg en welzijn,121 als een discussie- en bezinningsinstrument
in spelvorm. Aan de sessie namen personen deel afkomstig uit allerlei sectoren zoals
patiënten- en cliëntenorganisaties, onderzoek en openbaar bestuur.

3.2.4 Reflectie emanciperen en zorgvernieuwing

Naast professionele zorgverleners bleken ook familie en relevante voorzieningen met
het leerconcept OC hun eigen rol en bijdrage inhoud te kunnen geven. De vele positieve
reacties op OC wezen in de richting van krachtige uitgangspunten van de nieuwe
leerformule in de vorm van een spel. De verruiming van wat leren kon betekenen buiten
gevestigde kaders als school en cursussen naar combinaties met werken,
zelfredzaamheid en emancipatie kreeg met OC gestalte en wierp de vraag op naar de
diepere achtergronden van leren. Daarnaar wordt in dit proefschrift onderzoek gedaan.
Aan het tweede verkennende onderzoek, dat hierna in paragraaf 3.3 wordt besproken,
lag de positieve ervaring met OC ten grondslag.

3.3

Participeren in onderwijsvernieuwing

In 1999 vonden gesprekken plaats met APS om na te gaan of ‘Open de Cirkel’ ook kon
worden toegepast bij vernieuwingen in het voortgezet onderwijs (bijlage 3.6). Dat
resulteerde in samenwerking bij onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw
leerconcept, Leerpracticum (LP) genaamd. De kenmerkende uitgangspunten dialoog,
reflectie en actie, werden uitgebreid met een structuur voor de inhoud van het
leeraanbod: kennen, kunnen, willen en doen. Ook werd het nieuwe concept gerelateerd
aan drie niveaus van de lerende onderwijsorganisatie en gericht op geïntegreerde
ontwikkeling van leervermogen. Dat hield in dat verbindingen werden gelegd met
diverse aspecten van organisatieontwikkeling (figuur 3.2.2.2). Daarop waren begrippen
als lerend vernieuwen of organisatieleren van toepassing. Het onderzoek naar
ontwikkeling van het LP concept sloot aan op het zogenoemde ‘Nieuwe Leren’, ook wel
‘leren leren’ genoemd, wat binnen het voortgezet onderwijs in ontwikkeling was. Het
ging hier over onderzoek naar mogelijkheden voor organisatieleren dat in dit
proefschrift verder uitkristalliseert in onderzoek naar integreren van leren. Na de
ontwikkeling van het LP- concept samen met medewerkers van het APS, werd het twee
keer getest binnen een fuserende organisatie voor voortgezet onderwijs. In overleg met
de opdrachtgever, de rector van het Cobbenhagen College,122 werd de inhoud van een
traject vastgesteld. Dat hield in dat inbreng van deelnemers over innovatie van beleid
van de schoolorganisatie verwerkt werd in het LP-werkmateriaal. Mensen ontwikkelen
in de loop van de tijd hun eigen referentiekader om te denken over het onderwijs en hun
eigen rol daarin.123 De organisatie van een school vormt de sociale context voor het
proces van individueel en collectief leren van docenten en schoolleiders, waardoor deze
in hoge mate medebepalend is voor de kwaliteit van het professionele leerproces. Vanuit
dit perspectief is het van belang rekening te houden met de wijze waarop samenhang en
50 jarig jubileum van de PRVMZ.
Cobbenhagen College en 2College, scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg.
123 Van der Hilst (red), 2007.
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coherentie in denken en handelen tot stand komen. De opzet en uitvoering van de pilot
projecten met LP werden vastgelegd en de resultaten werden beknopt geëvalueerd. Ook
werd het concept eenmalig toegepast binnen een jeugdzorgorganisatie. Daarna vond
geen vervolg plaats. De nieuwe opdracht die de hoofdonderzoekscasus van dit
proefschrift vormt, het WZSW-project, bouwt verder op verworven inzichten. In dit
proefschrift worden d ervaringen met LP en OC gebruikt bij het analyseren van de
relatie tussen innoveren en leren.

3.3.1 Onderwijsvernieuwing in perspectief124

In de tweede helft van de vorige eeuw vonden grootschalige onderwijsvernieuwingen
plaats die het kenmerk hadden van planmatige en doelgerichte processen, gericht op
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Over de effectiviteit van die
vernieuwingen bestonden grote twijfels. De overgrote meerderheid van de scholen zou
alleen aan cosmetische vernieuwing hebben gedaan en de vernieuwing gebruiken om het
bestaande onderwijsaanbod te rechtvaardigen. De kritiek was niet gericht op de doelen
die met de onderwijsvernieuwing werden beoogd, maar vooral op hoe die
vernieuwingen bereikt zouden moeten worden. Leermateriaal en didactische aanpakken
werden centraal ontwikkeld en verspreid om vervolgens docenten door
onderwijsbegeleidingsdiensten te laten instrueren om met de nieuwe methodes te
werken. De docent voert uit wat door anderen wordt bedacht en ontwikkeld. De
onderwijsvernieuwingen waren gebaseerd op de veronderstelling dat leraren hun gedrag
zouden veranderen als je hen de juiste argumenten en informatie zou leveren, zonder
aandacht te schenken aan zaken als persoonlijke werkopvattingen en visie op leren. Ook
werden de cultuur van de school en de ervaringskennis van docenten er niet bij
betrokken. Onderwijsvernieuwingen zouden weinig hebben opgeleverd, vooral omdat er
nauwelijks samenhang bestond tussen de plannen en doelen op papier en de uitvoering
van de vernieuwingen in de klas. Bij implementatie van vernieuwingen bleek
onvoldoende oog voor de leerprocessen van betrokken docenten waardoor succesvolle
vernieuwing niet van de grond kwam. Ook misten de meeste scholen de individuele
know-how om de onderwijsvernieuwing gestalte te geven. Voor de invoering van de
Tweede Fase en het Studiehuis in 1998 bleek in het onderwijsveld in eerste instantie
brede steun te bestaan. Dit in tegenstelling tot de basisvorming. Met de Tweede Fase
werd beoogd zowel onderwijsinhoudelijk als didactisch beter aan te sluiten bij de eisen
van de moderne tijd, bij de veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie. Ook was
er de kritiek vanuit het vervolgonderwijs. Om te kunnen slagen in het hoger onderwijs
moesten aankomende studenten toegerust zijn met brede algemene ontwikkeling, maar
vooral ook met de nodige sociale en leervaardigheden. Daarom zou de didactiek van het
onderwijs in de Tweede Fase meer gericht moeten worden op de actieve en zelfstandige
leerling, waardoor er meer aandacht was voor ‘leren te leren’. Leerlingen zouden moeten
worden gestimuleerd een eigen leerstijl te ontwikkelen, die leidt tot zelfstandige
verwerking van de leerstof en meer plezier en motivatie om te studeren. Eind jaren
negentig werd binnen het onderwijs de term ‘Nieuw Leren’ geïntroduceerd, gebaseerd

124

Miedema & Stam, 2008.

71

op een visie op leren.125 Kernvraag in de discussie over het ‘Nieuwe Leren’ werd, waar
de onderwijsarrangementen aan moesten voldoen om de gewenste leeruitkomsten beter
te realiseren. Voorstanders van nieuw leren veronderstelden dat leerlingen
gemotiveerder en geïnteresseerder zouden zijn als zij iets te zeggen hadden over de
inrichting van het leerproces en wanneer een beroep werd gedaan op ontwikkeling van
eigen denkprocessen. Door zelf beslissingen over leren te mogen nemen zou dat
gemakkelijker worden afgestemd op voorkennis en eigen behoeften en belangstelling.
Door dingen zelf uit te zoeken zouden gemakkelijker eigen interesses en motivatie
worden geactiveerd. Dat zou ook gelden voor een directere relatie met de praktijk en het
samenwerken door leerlingen. Actieve leervormen zouden allerlei andere neveneffecten
hebben zoals de ontwikkeling van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef en
beslisvaardigheden. Leerlingen verantwoordelijkheid geven voor beslissingen die in het
kader van het leren moeten worden genomen, werd gezien als een heel geschikte manier
om het leren leren te ‘onderwijzen’. Voor inrichting van het onderwijs betekende de
visie op het Nieuwe Leren:
 dat sociale vaardigheden in het onderwijs alleen geleerd kunnen worden als
samenwerken een belangrijke plek inneemt in onderwijs;
 dat toepassings- en gebruiksgerichtheid alleen geleerd kunnen worden door
toepassing in een zo realistisch mogelijke context;
 dat zelfstandige leervaardigheden alleen geleerd kunnen worden in onderwijs
waarin men ook de gelegenheid (of de plicht) heeft om zelfstandig beslissingen
te nemen over het eigen leren.
Ondanks de oorspronkelijke steun voor de Tweede Fase, juist uit het onderwijsveld,
kwam er al snel kritiek. Na zeven jaar kwam het Adviespunt Tweede Fase met een
evaluatie. Die was gematigd positief over het welslagen van een verbeterde aansluiting
tussen het voortgezet en het hoger onderwijs: studenten voelden zich door de
vaardigheden die zij tijdens de Tweede Fase hadden geleerd beter toegerust voor het
hoger onderwijs dan studenten oude stijl. Opleiders in het hoger onderwijs oordeelden
positief over de beheersing van algemene vaardigheden door eerstejaarsstudenten, maar
vonden dat de vakspecifieke kennis en vaardigheden te wensen overlieten. De evaluatie
was veel kritischer over de realisering van het Studiehuis, zoals de benadering van het
actief en zelfstandig leren werd genoemd.126 In een overzichtsstudie van
wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs
wordt gesteld dat het bij vernieuwingen in het onderwijs altijd gaat om docenten.127
Docenten zijn degenen die de vernieuwing in de weerbarstige praktijk van alledag
handen en voeten moeten geven. Een verandering in een school impliceert uiteindelijk
altijd een gedragsverandering van docenten. Ook bij docenten is betrokkenheid meer
dan gedrag, het gaat om cognities en emoties. Een verandering opleggen biedt op
termijn geen soelaas. Als docenten zich geen eigenaar voelen heeft ook een uitstekend
Simons (2006: 81): “Wij introduceerden de term Nieuw Leren in 1997 om een verschuiving in het denken over leren
en onderwijzen te signaleren. Het gaat hierbij om nieuwe soorten leerresultaten, die nieuwe leerprocessen, nieuwe
onderwijsvormen en nieuwe vormen van toetsing noodzakelijk maken.”
126 Miedema & Stam, 2008: 12.
127 Waslander, 2007.
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en weldoordacht plan weinig kans van slagen.128 Eigenaarschap impliceert zeggenschap,
maar voor het implementeren van een vernieuwing heeft een concrete aanpak meer kans
van slagen als ook de doelen duidelijk zijn. De publicatie ‘Duurzaam vernieuwen’ doet
verslag van de wijze waarop zestien scholen in het voortgezet onderwijs gedurende drie
jaar werkten aan innovaties en vernieuwingen die steeds gekoppeld waren aan
onderwijsonderzoek.129 Behalve over de uitkomsten van de innovaties werd verslag
gedaan over welke rol onderzoek daarbij had, dit geheel in afwijking van het gangbare
‘objectief onafhankelijke’ wetenschappelijke onderzoek. De algemene klacht daarbij zou
zijn dat ‘feiten’, conclusies en aanbevelingen uit gangbare onderzoeken geen bijdrage
leveren aan effectieve verandering. Bij het grootschalige innovatieproject ‘Duurzaam
vernieuwen’ werd gewerkt met het concept Lerend vernieuwen waarbij onderzoekers en
onderwijsmakers in voortdurende interactie en reflectie waren. In de overzichtsstudie uit
2007 werd vastgesteld dat docenten en leerlingen de ruimte moeten krijgen om mede
vorm te geven aan de vernieuwing. Het is een conclusie die weergeeft wat ook zeven
jaar eerder inzet van onderzoek was van het samenwerkingproject met APS waarop het
LP-vooronderzoek betrekking heeft. De hierboven geschetste ontwikkelingen waarmee
het voortgezet onderwijs aan het begin van deze eeuw te maken had is bedoeld om iets
weer te geven van de complexiteit van onderwijsvernieuwing en de vraag om vertaling
van vernieuwingsbeleid in een veranderaanpak. Een complexiteit die vooral werd
gekenmerkt door de betrokkenheid en het handelen van mensen op alle niveaus van de
organisatie die mede bepalend zouden zijn voor het verloop en het resultaat van het
veranderproces. Leidinggevenden en medewerkers die tegelijk object en subject, actor en
re-actor zijn in een veranderende omgeving.130 Dat was een belangrijke overeenkomst
met de kenmerken van het eerste vooronderzoek OC.
Begin 2000 was het Studiehuis weliswaar opgeleverd, maar het betekende niet dat
het was ingericht. In de meeste scholen werd het Studiehuis fysiek vorm gegeven: een
gedeelte van de school was speciaal verbouwd voor zelfstandig werken en leren.131 De
door de overheid geïnitieerde grootschalige vernieuwingen stelden het onderwijsveld
rond de eeuwwisseling voor grote veranderingen.132 Er was sprake van ingewikkelde
regelgeving met veel tussentijdse wijzigingen, grote behoefte aan afstemming tussen
vakken en werklast en veel vragen rond het vormgeven van zelfstandig werken en leren.
Zaken die belangrijke consequenties zouden hebben voor de taakuitoefening van leraren
en schoolmanagement. De schoolleiding moest de vernieuwingen inpassen in de
ontwikkeling van de visie van de school en daarbij een goede aansluiting zoeken bij
Pater & Van Driel (2014: 3): “Uit de literatuurstudie van Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop komt een aantal
kenmerken van en condities voor effectieve professionele ontwikkeling van docenten in scholen naar voren. Belangrijke
conclusies zijn dat, 1) de professionele ontwikkeling van leerkrachten nauw moet aansluiten bij hun werkpraktijk
waardoor leren en werken worden gecombineerd, 2) leerkrachten vooral samen moeten leren en werken, 3) de
professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt gestimuleerd wanneer zij actief en onderzoekend leren.”
129 Geijsel & Van Eck, 2011.
130 Van der Hilst (2007: 22): “De complexiteit van het veranderproces is een gegeven dat verdisconteerd moet worden in
het vernieuwingsbeleid en de veranderaanpak.”
131 Een soortgelijke ontwikkeling die van het deconcentratieproces in de intramurale zorg. De bouw van nieuwe
woningen riep de vraag op of er ook implicaties waren bij het anders wonen voor de mensen die het betrof en de
ontwikkeling die dat vroeg.
132 Winsemius (2000) In het voorjaar van 2000 nodigde het bestuur van de Max Geldens Stichting een drietal experts uit
om een baanbrekende visie te ontwikkelen op het thema ‘Onderwijs in Nederland’. Het resultaat van hun discussie werd
samengevat in een rapport met de titel ‘Bij de les!’, dat in november 2000 werd uitgebracht.
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beleving, kennis en vaardigheden van docenten, die de spil in de onderwijsvernieuwing
waren. Tegen deze achtergrond was het de taak van de landelijke pedagogische centra133
om doelstellingen voor onderwijsondersteuning vast te stellen en uit te voeren. Voor het
APS betekende het passend aanbod te ontwikkelen voor het opzetten van nieuwe
onderwijsprogramma’s, voor het meer richten van het onderwijs op vaardigheden, het
bevorderen van actief en zelfstandig leren werken van leerlingen en het ontwikkelen van
de rol van docenten als begeleider. Voor die ondersteuning had het ministerie van
OC&W middelen vrijgemaakt voor kortlopend onderwijsonderzoek, waarvan de
coördinatie was opgedragen aan de gezamenlijke landelijke pedagogische centra. Dat
onderzoek moest gericht zijn op het concreet inzicht geven in factoren die
belemmerend dan wel bevorderend waren voor een goede ontwikkeling van de
schoolpraktijk. Daarbij moest naast de aandacht voor de inhoud van vernieuwing,
ruimte zijn voor het proces van vernieuwing en vooral de implementatie.134 In het
kaderplan van het door het ministerie geïnitieerde onderwijsonderzoek werden drie
programmalijnen genoemd waarbinnen het onderzoek moest passen:
a. authentiek leren;
b. de pedagogische doelstellingen van de school;
c. de school als professionele organisatie.
Als voorbeeld van een onderzoeksvraag in de derde programmalijn (de school als
professionele organisatie) werd de vraag genoemd naar de wijze waarop scholen hun
visie op het onderwijs kunnen vormgeven in het licht van standaarden voor goed
onderwijs. Daarbij werd gesproken over vier verschillende soorten onderzoek voor de
school als professionele organisatie met als perspectieven:
- de ontwikkeling van een visie op goed onderwijs;
- de kwaliteit van besluitvormingsprocessen opdat implementatie van het beleid
in scholen wordt bevorderd;
- de professionalisering en begeleiding van leraren in een veranderende
organisatie;
- de ontwikkeling van goed personeelsbeleid, een duidelijke afstemming van taken
en verantwoordelijkheden en een goede schoolorganisatie.
Vanuit deze context was het APS geïnteresseerd naar toepassingsmogelijkheden van het
concept OC bij onderwijsvernieuwing binnen het voortgezet onderwijs en werd
besloten tot een kortlopend onderzoek. Dat gebeurde vanuit doel en missie van deze
organisatie die toen nagenoeg hetzelfde omschreven werden als nu.135

Bestaande uit CPS, KPC, APS.
Informatie aanvraag kortlopend onderwijsonderzoek 2000, uitvoerend secretariaat LPC onderwijsonderzoek, ’sHertogenbosch.
135 “Anno 2015 zijn in het voortgezet onderwijs (nog steeds) veel en verschillende discussies gaande. … ook
schoolcultuur en lerende organisatie zijn de thema's waar APS zich volop mee bezighoudt… Dat doen we door maatwerk
te bieden in de school, door alle geledingen er bij te betrekken, en door oog te hebben voor wat de school zelf wil
bereiken. … altijd gericht op wat er in de klas gebeurt, en op hoe dat in de school verankerd kan worden!” Via,
www.aps.nl. Geraadpleegd op 13 juli 2015.
133
134
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3.3.2

Schoolontwikkeling en natuurlijk leren

Het begin van deze onderzoekscasus gaat terug naar 1999. In september, tijdens het 10e
jaarlijkse Nationaal Decanensymposium, stond de implementatie van het Studiehuis
centraal. De tien deelnemende schooldecanen aan een OC workshop oordeelden
positief over een eventuele toepassing in het voortgezet onderwijs (bijlage 3.6). Dat
leidde tot vervolgcontacten en na ruim een jaar tot samenwerking met het APS. Voor
onderzoek naar een nieuw leerconcept werd een werkgroep gevormd bestaande uit
leden van de projectgroep ‘School en Vak’ Daar bestond veel ervaring met lesgeven in
het voortgezet onderwijs gericht op ondersteuning van scholen bij het invoeren van
veranderingen in de praktijk van alledag, zowel op schoolniveau als vakniveau. De
werkgroepbijeenkomsten leidden tot formulering van uitgangspunten en de vormgeving
van het vernieuwingsconcept LP.
Uitgangspunten bij ontwikkeling
Leerpracticum zou, behalve een didactische werkvorm ook onderdeel moeten worden
van een leerconcept wat individueel en team leren, organisatievernieuwing en
cultuurverandering met elkaar in verbinding bracht. Niet alleen hoogwaardige bedrijven
en instellingen, maar ook scholen hebben belang bij een in de organisatie geïntegreerde
ontwikkeling van menselijke capaciteiten en kwaliteiten. Dat is voor scholen niet anders
dan voor bedrijven. Leren in de werksituatie blijkt behalve effectiever ook stimulerend
voor gemotiveerd en creatief omgaan met veranderingen en vernieuwing. Die
geïntegreerde ontwikkeling werd samengevat in een viertal aandachtsgebieden:
- individuele en collectieve competentie ontwikkeling: ontwikkeling van talenten,
capaciteiten van mensen (Human Resources Development);
- het genereren van meerwaarde door synergie in groeps-/teamsamenwerking:
- geïntegreerd verbeteren van productie en managementprocessen (Leren leren,
Total Quality Management);
- vorm en inhoud geven aan strategische organisatievernieuwing.
Dat hield in dat een aantal, al dan niet impliciete ontwikkelingsaspecten in de methode
zouden worden gecombineerd (zie figuur 3.3.2.1)
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leren op de werkplek
leren door doen
individueel leren in teamverband
groeps/teamontwikkeling
organisatievernieuwing
ontwikkeling zelfsturing
resultaten halen

combineren leren en werken
dialoog, reflectie en actie in verband brengen
reflecteren, interacteren en construeren
draagvlakverbreding door samen te leren en werken
persoonlijke leer doelen in verbinding brengen met organisatiedoelen
overleg vervangen door leren
op basis van gezamenlijke inbreng besluiten nemen

Figuur 3.3.2.1: Leerpracticum, kennisverrijking en ambitieontwikkeling

LP zou uitgaan van kenmerken van natuurlijk leren136 zoals dat in die tijd door het
APS geïntroduceerd werd rondom ontwikkelingen van het ‘Nieuwe Leren’.
Natuurlijk leren opgevat als leren vanuit de behoefte tot zelfontplooiing zoals die in
ieder kind al tijdens de eerste levensjaren de ontwikkeling ‘van binnenuit’ in interactie
met opvoeders aanwezig is. Het betreft leren dat er voor zorgt dat ieder de leerweg vindt
die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Intrinsieke
motivatie is daarbij een gegeven. Daarbij zorgt een krachtige leeromgeving voor
optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.137 De vraag was hoe LP als didactische
werkvorm onderdeel zou kunnen zijn van het school-leersysteem waarbij het primaire
proces aan zou sluiten op ontwikkeling van de school als een lerende organisatie.138 Dat
betekende dat in het leerconcept drie niveaus van de onderwijsorganisatie tot
uitdrukking zou moeten komen, zowel het primaire proces: het leren van leerlingen (1),
als de begeleiding van leerprocessen door leraren (2) als het strategisch managen van
school en beleid (3) moesten deel uitmaken van het concept. Het organisatiebrede
bereik dat met LP werd beoogd moest vertaald worden in een conceptueel model dat in
samenwerking met de projectgroep werd ontwikkeld. Dit model was geënt op het
Integraal ondernemingsmodel139 en bestond uit drie hoofdcomponenten: Doelen
stellen (oriënteren, visie ontwikkelen); Organiseren (inrichten voorwaarden scheppen);
Realiseren (doen). Op basis van dit model werd het verband gelegd tussen kenmerken
van natuurlijk leren en de school als organisatie. Op elk van de drie niveaus werden vier
aspecten vanuit het model van natuurlijk leren benoemd (figuur 3.3.2.2). Het
bedrijfsmodel en het natuurlijk leermodel werden hier op elkaar betrokken hetgeen in
dit promotieonderzoek uitkristalliseerde tot het analysemodel sociale innovatie
(Hoofdstuk 6 ACSI). Bij het ontwerp werd ook gesteld dat het leerconcept moest
beantwoorden aan de criteria: doelgericht, procesgericht en contextgericht. De door de
In 2002 publiceerde Alex van Ernst, directielid van APS, ‘Koop een auto op de sloop; paradigmashift in het
onderwijs’, waarin hij natuurlijk leren tegenover het schoolse leren uiteen zet. Dit boekje was/is een inspiratiebron voor
veel scholen (basis tot en met hoger onderwijs) om de leerling/student meer invloed op zijn eigen leerproces te geven.
137 Er is steeds meer wetenschappelijke onderbouwing die het Natuurlijk Leren ondersteunt. Zowel evolutionaire
psychologie als ontwikkelingspsychologie en ook humanistische psychologie erkennen dat leren vanzelf gaat. Via,
www.natuurlijkleren.nl. Geraadpleegd op 12 mei 2015.
138 Van der Hilst (red.), (2007): 65 “Daarmee verdwijnen de institutionele scheidslijnen tussen ontwerp van innovaties, de
uitvoering daarvan in de praktijk, het leidinggeven aan de implementatie en het onderzoek van veranderprocessen.
Leidinggeven aan onderwijsvernieuwing wordt dan synoniem aan het creëren en onderhouden van een onderzoeksmatige
cultuur met maximale participatie..”
139 Weggeman, 1992: 28.
136
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opdrachtgever van te voren vastgestelde doelen en beoogde resultaten, bepalen het
inhoudelijke werkmateriaal van het concept.

School en
Onderwijs
ontwikkeling

Faciliteren
Organisatie en
middelen

Leerpracticum
3 niveau’s van een
lerende onderwijs organisatie

Van onderwijzen
naar leren

Professioneel
Begeleiden
leerprocessen
Professioneel
Begeleiden
leerprocessen

Strategisch onderwijs
vernieuwen

Leerklimaat
beinvloeden

Ontwikkelen
Ped. Didac.
vaardigheden

Effectief
leren
Effectief leren
Toekomst
perspectief

Begeleiden van leerprocessen
Krachtige
leeromgeving

Effectief leren

Zelfstandig leren

c) j.hoeben 080801

Figuur 3.3.2.2: Drie niveaus van de lerende onderwijsorganisatie

Dat maakt LP tot een werkvorm die qua inhoud gekoppeld wordt aan de ter plaatse
concreet beoogde veranderingen (paragraaf 3.3.3). Het proceskarakter van LP komt ook
naar voren in het geïntegreerd toepassen van leer- en denkvaardigheden (kennen),
besluiten nemen (willen) en acties uitvoeren (doen) zowel vanuit individueel niveau als
in samenwerkingsverband (inter actie). Om op een effectieve wijze doelen te realiseren is
het van belang om die doelen helder voor ogen te hebben en passende
randvoorwaarden te scheppen. Het bereiken van individuele doelen en organisatiedoelen
houdt altijd verband met de organisatorische context waarbinnen men de doelen wil
bereiken. Tot slot werd een belangrijk uitgangspunt dat het bij toepassen van LP voor
betrokkenen duidelijk zou zijn dat zij zelf deel uit maken van een vernieuwingsproces
(innovativiteit) en daarmee van de ontwikkeling van nieuwe schoolcultuur (leerproces
voor ieder).
Leerpracticum
Bij het bepalen van de thematische inhoud van het LP concept werden vraagstukken uit
de eigen werkpraktijk van de projectdeelnemers van het APS gebruikt. De thema’s
werden in vragen omgezet en gerubriceerd naar de kenmerken van natuurlijk leren.
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Deze vragen vormden het inhoudelijke werkmateriaal van de basismodule leerpracticum
als een semi-gestructureerde werkvorm met de kenmerken dialoog, reflectie en
(inter)actie. In juni 2001 kon de balans worden opgemaakt van de bijeenkomsten met
medewerkers van het APS en werd de beschrijving van ‘het product’ vastgesteld (figuur
3.3.2.3 en bijlage 3.9).
De werkgroep stelde vast dat de verkenningsfase van LP tot het inzicht had geleid
dat de formule als een vorm van ‘krachtig leren’ paste bij de core business van APS en
daarom als concept ontwerp binnen de praktijk van schoolvernieuwing in een volgende
fase verder onderzocht zou moeten worden. Voor uitvoering van pilots op scholen werd
ruime ervaring met het concept als een belangrijke vereiste gezien. Medio 2001 werden
scholen benaderd voor een uitvoering van het LP onderwijsinnovatieconcept (bijlage
3.10). In de wervingsbrief voor pilot scholen werd het door de projectgroep ontwikkelde
‘product’ meegestuurd.
Wat is leerpracticum?
Globale omschrijving
In één zin laat het leerpracticum zich omschrijven als een werkwijze in spelvorm voor (taak-)
groepen (5-15 personen) waarin de deelnemers individueel en collectief leren door systematische
reflectie op concreet handelen.
Kernwoorden voor het leerpracticum zijn dialoog, reflectie en actie.
Het leren kan zich richten op elk van de drie niveaus binnen de school: de schoolleiding, de
docenten en de leerling. Kenmerkend voor het leerpracticum is de hoge mate van structurering
van de interactie tussen de deelnemers, zeker in de startfase van het werken met het
leerpracticum.
Werkwijze (bijlage 3.11)
Er wordt gewerkt aan de hand van zgn. dialoogkaarten. Op iedere dialoogkaart staat één vraag
vermeld, de vraag is het startpunt voor dialoog-actie-reflectie.
Vooraf: er is een stapel dialoogkaarten voor handen. Deze zijn onderverdeeld in vier
voorkeursthema’s. De dialoogkaarten kunnen tevoren met de school gemaakt zijn en bewerkt
door de leercoach. Het leerpracticum wordt begeleid door de leercoach. Alle deelnemers hebben
een werkboek. Deze eerste dialoogronde is voorgestructureerd op een werkblad, opgenomen in
het werkboek.


Een deelnemer wordt uitgenodigd een dialoogkaart te nemen van zijn/haar
voorkeurthema.
 De kaart wordt overhandigd aan een andere deelnemer. Deze is vanaf nu ‘eigenaar’ van
het proces en van de voortgang. Hij leest de vraag voor.
A. Iedere deelnemer noteert eerste associaties in werkboek.
B. De associaties worden uitgewisseld, er wordt een dialoog gevoerd.
C. Na voldoende bespreking nodigt de coach de deelnemers uit een passende actie te
formuleren. (Passend bij het thema en bij de vraag.)
D. Over de uitvoering van de actie worden afspraken vastgelegd alsook
E. welke resultaten worden verwacht.
Hierop volgt de tweede dialoogronde etc.
Ter afronding van de leerpracticum-bijeenkomst vindt reflectie op opbrengst en proces plaats.
De acties worden gebundeld. De volgende leerpracticum - bijeenkomst begint met uitwisseling
van de resultaten van uitgevoerde acties. Er wordt een verbinding gemaakt met inzichten over
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eigen kennen en kunnen en met persoonlijke leerpunten. Ook deze vervolgronde is
voorgestructureerd op een werkblad in het werkboek.
Desgewenst kunnen vervolgens weer dialoogrondes worden gevoerd.
De drie niveau’s
Het leerpracticum kan betrekking hebben op de drie niveaus binnen de school.
Op het niveau van schoolleiding zal het leerpracticum betrekking hebben op school- en
onderwijsontwikkeling.
Op het niveau van de docenten heeft het leerpracticum betrekking op het begeleiden van
leerprocessen.
Op het niveau van de leerling gaat het om de ontwikkeling van leervaardigheden , vragen op het
gebied van leren leren.
Op ieder niveau is de werkvorm dezelfde, telescopic learning.
Op elk niveau wordt een viertal aandachtsgebieden onderscheiden.
De onderliggende logica voor deze onderscheiding is:
Informatie/waardebepaling (kennen)
Visie/willen (willen)
Functionele vaardigheden (kunnen)
Kunnen/actie, doel, doen, handelen. (doen)
Voor het niveau van de schoolleiding werd een basismodule uitgewerkt in vier thema’s (zie figuur
3.2.3.1)
- School en onderwijs ontwikkeling
- Van onderwijzen naar leren
- Begeleiden van leerprocessen
- Faciliteren en organiseren middelen
Figuur 3.3.2.3: Concept opzet product van de School &Vak-projectgroep Leerpracticum

3.3.3

Leren en beleidsinnovatie met Leerpracticum

Van wie is die vernieuwing?
In december 2000 verscheen een artikel in de Studiehuis reeks met als titel: ‘Van wie is
die vernieuwing?’140 In dit artikel ging Drs. H. Verkoulen, rector van het Cobbenhagen
College te Tilburg, in op de vraag hoe kan worden bereikt dat ingrijpende
ontwikkelingen in de samenleving op een positieve wijze doorwerken in het onderwijs.
Volgens de auteur was het vanuit organisatiekundig perspectief van belang duidelijkheid
te hebben over wie de ‘eigenaar’ is van het innovatieproces. In een korte analyse
onderbouwde hij de conclusie dat vanuit historisch perspectief geen enkel orgaan
functioneel aan te spreken was op onderwijsvernieuwing, laat staan op hoe innovatie
moest worden aangepakt. Vernieuwingen, voornamelijk vanuit de centrale overheid
geïnitieerd, kwamen tot stand via aanbodgerichte scholing en
deskundigheidsbevordering en bleven steken in aandacht voor het overdragen van
leerstof. De auteur stelde ook dat systematische veranderingen in het primaire proces en
de interactie tussen leerlingen en leraren, gericht op het versterken van interesse en
motivatie van leerlingen, uiterst moeilijk te realiseren bleken. In het najaar van 2001
vonden diverse oriënterende gesprekken plaats met de rector met wie contact was
140

Verkoulen, 2000.
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gezocht naar aanleiding van diens artikel. Naar zijn inschatting zou hooguit een kwart
van de vijfenvijftig collega’s bij de koepelorganisatie Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
gericht bezig zijn met onderwijsontwikkeling. Verkoulen was van mening dat
onderwijsvernieuwing mogelijk zou zijn als leerlingen en leraren samen een goede
werkplaats maakten van de school. Dat vereiste veranderingen in het primaire proces, in
de interactie tussen leerlingen en leraren. Om deze verandering systematisch te realiseren
zou een andere, nieuwe benadering vereist zijn die de aard van de samenwerking tussen
leraren en leerlingen in het onderwijsleerproces betreft. Het zou niet alleen verandering
van het leerplan zijn: het zou gaan om functie en rol van zowel leerling als leraar. Voor
het Cobbenhagen College was naast deze meer algemene onderwijsontwikkeling de fusie
Cobbenhagen/Durendaal/Pauluslyceum, die in de periode 2002–2004 zou plaatsvinden,
aanleiding om te investeren in onderzoek naar een structurele vernieuwingsaanpak. Over
het ontwikkelde LP-materiaal was de directie van opvatting, dat het zeer de moeite
waard was om een samenwerking aan te gaan. Bij uitwerking van het pilottraject zou
zorgvuldig aandacht moeten worden besteed aan het betrekken van deelnemers bij doel
en strategie bepaling. Dit met het oog op draagvlakontwikkeling en het ontwikkelen van
noodzakelijk geachte intrinsieke motivatie. Kenmerk van het LP-concept was dat in
overleg met opdrachtgever de inhoud van de onderwerpen bepaald werd waarbij het
verband werd gezocht tussen vernieuwing van het primaire proces met de algemene
schoolontwikkeling (bijlage 3.12).
Voor het Cobbenhagen College werden de aandachtpunten als volgt benoemd :
1. leerlingen: naast vakkennis het eigen maken en ontwikkelen van zelfstandig
leren;
2. leraren: invoering Studiehuis vereist professioneel begeleiden van leerprocessen;
3. schoolleiding: realiseren fusieproces is middel tot onderwijsvernieuwing (20022004).
Behalve de resultaten van de evaluatie van invoering van het Studiehuis binnen het
Cobbenhagen College werden ook de door deelnemers ingebrachte vragen verwerkt in
het LP-materiaal. De pilotgroep die voor de eerste keer in deze samenstelling bij elkaar
kwam, bestond uit verantwoordelijken voor de ontwikkeling van het Studiehuis. Doel
was niet het bediscussiëren van opvattingen, maar wel een gemeenschappelijke ervaring
opbouwen die inzicht zou kunnen ontwikkelen in eigen vaardigheden om als
procesbegeleider bij leren van docenten en leerlingen optimaal te functioneren. Na drie
bijeenkomsten zou op basis van evaluatie het vervolg worden vastgesteld met als
centrale vraag: Hoe (meer) mensen binnen de school te betrekken bij de opgedane
ervaringen? In een ‘startdocument’ schetste de schoolleider een beeld van de context
waarin hij de beleidsontwikkeling plaatste en hoe hij dat met het LP-concept aan de orde
wilde stellen (bijlage 3.13). De beoogde ontwikkeling van opvattingen en inzichten bij
deelnemers, over doelen en eigen inbreng met betrekking tot onderwijsvernieuwing in
het kader van invoering van het Studiehuis, werd voor het LP traject CC in een drietal
werkdoelen geformuleerd:
 deelnemers hebben een beeld van hun taak aangaande het vormgeven aan
onderwijsvernieuwing binnen de school;
 deelnemers ervaren noodzaak om vanuit eigen functie, inhoud te geven aan
80



onderwijsvernieuwing binnen Cobbenhagen;
deelnemers beschouwen samenwerking bij onderwijsvernieuwing als essentieel.

Uitvoering LP-Pilot Cobbenhagen College
In figuur 3.3.3.1 worden een aantal vragen weergegeven, onderverdeeld in vier thema’s.
Deze vragen werden geformuleerd op basis van de aandachtpunten en onderwerpen die
tijdens de voorbereidingsgesprekken met de directie waren ingebracht. De vragen
vormden het werkmateriaal (dialoogkaarten) aan de hand waarvan de inhoud van de
gesprekken van de deelnemers aan de LP sessies plaats vond. De eerste module die in
deze pilot werd vormgegeven en uitgevoerd was gericht op schoolleiders en daarmee op
de kernactiviteit: Strategisch onderwijs vernieuwen. Die kernactiviteit was nader
uitgewerkt in kerntaken geredeneerd vanuit de vier kemerken van natuurlijk leren
Ke/I=kennen, W=willen, Ku=kunnen, D=doen.
 school en onderwijsontwikkeling (informatiedimensie, Ke);
 van onderwijzen naar leren (visieontwikkeling, W);
 faciliteren van taken en processen (voorwaarden scheppen, Ku);
 professioneel begeleiden van leerprocessen (uitvoeren, D).
Voor de op een later tijdstip te ontwikkelen vervolgmodules voor leerlingen en leraren
zouden de vier thema’s als uitgangspunt worden genomen zoals benoemd in de basis
opzet (bijlage 3.7).
School en onderwijsontwikkeling
Ku
Kan met de bestaande onderwijsvormen het nieuwe leren worden ontwikkeld ?
Ke/D
Wat is de rol van docenten bij het ombuigen van de huidige resultaatgericht werkwijze in een
procesgerichte?
I
Is voldoende duidelijk hoe afstemming met ontwikkelingsgroepen op andere fusiescholen plaats
vindt?
I/K
Kun je voor het vereiste niveau van zelfstandigheid van leerlingen een norm vast stellen?
Van onderwijzen naar leren: het mentoraat
D
Moet een leerling zijn/haar eigen mentor kunnen kiezen
W
Is er voldoende duidelijkheid over taak en functie van de mentor binnen de school ?
I/W
Hoe verhoudt zich de functie van het profielteam tot mentoraat en afdelingscoordinator?
W
Moet de taak van coördinator worden ondergebracht bij het mentoraat?
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Faciliteren en organiseren van taken en processen
Ku
Hoe kunnen klassikale lessen, begeleidingslessen (b-uren) en zelfstudie-uren (z-uren) op elkaar
worden afgestemd?
I
Welke bevoegdheden heeft het kernteam met name ten opzichte van de schoolleiding?
I
Kunnen alle veranderingsprocessen binnen de school systematisch worden aangestuurd?
Ku/D
Hoe kan de coördinatie van profielteams, mentorteams en kernteams worden verbeterd?
Professioneel begeleiden van leerprocessen
Ku
Is voor het systematisch begeleiden van leerprocessen een specifieke vaardigheid vereist?
W
Vereist de huidige generatie leerlingen een andere aanpak m.b.t. effectief onderwijs?
Ku/D
Hoe kun je zelfverantwoordelijkheid van leerlingen concreet stimuleren
I
Welk zijn belangrijkste aspecten die zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen
bevorderen?
Figuur 3.3.3.1: Vragen gebruikt bij uitvoering pilot Cobbenhagen College

Uitkomst en conclusies LP-Pilot Cobbenhagen College
In het voorjaar van 2002 vond twee keer een uitvoering plaats van LP van elk drie
bijeenkomsten (bijlage 3.14). In de evaluatie (bijlage 3.15) kwam naar voren dat de
bijeenkomsten cyclus als te kort werd ervaren om te kunnen ingaan op hoe ieder de
methode ervoer met betrekking tot de samenhang tussen individueel leren, teamleren en
organisatieleren. De inhoudelijke doelstelling om een weg te vinden in ontwikkeling van
het directieteam c.q. een bijdrage te leveren aan het School Ontwikkel Plan (SOP) stond
voorop; daaraan was het kennismaken met een methode van (organisatie)leren
ondergeschikt.
Uitvoering LP-Pilot 2College
Als vervolg op deze LP sessies in het voorjaar van 2002 werd in 2003 opnieuw een LP
bijeenkomstencyclus uitgevoerd. Dit keer was de deelnemersgroep samengesteld uit de
leden van het (nieuwe) 2College directieteam van de fuserende scholen. De
besprekingen stonden in het teken van het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen
van inzicht in samenhang tussen taakgebieden waarvoor ieder als directielid
verantwoordelijkheid droeg (strategische dialoog). Daarbij waren twee hoofdthema’s aan
de orde:
- Ontwikkelen van professionele vaardigheden: Leidinggeven, management en
schoolontwikkeling; het ontwikkelen van een plan van aanpak voor
schoolontwikkeling (SOP).
- Werkdoelen en beoogde resultaten werden vooraf vastgelegd (bijlage 3.16)
waarop de dialoog vragen werden afgestemd.
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Voor een indruk van het verloop van gespreksrondes zie een bijlage van een transcriptie
van onderwerpbespreking (bijlage 3.17).
Uitkomst en conclusies LP-Pilot 2College
In de evaluatie werden vragen gesteld over de wijze waarop deelnemers de drie aspecten
ven de gevolgde methode ervoeren: 1) resultaat gericht; 2) procesgericht; 3) context
gericht:
 heeft de werkwijze (voldoende) resultaat opgeleverd?
 draagt de werkwijze bij aan leer/ontwikkelings proces?
 draagt de benadering bij aan inzicht in samenhangende factoren met betrekking
tot vernieuwing?
Deelnemers gaven genuanceerd en positief antwoord (bijlage 3.18).

Figuur 3.3.3.2: Spelbord Leerpracticum

3.3.4

Reflectie participeren en onderwijsvernieuwing

Het Nieuwe Leren, gebaseerd op de drie basisbehoeften autonomie, relatie en
competentie was gericht op de ontwikkeling van onderwijs dat zelfsturing en
zelfverantwoordelijkheid systematisch stimuleert. Leren leren vroeg om nieuwe
methoden en technieken die informatieoverdracht en kennisontwikkeling koppelen aan
de ontwikkeling van leervaardigheden. Dat betekende voor docenten een verschuiving
van accent in hun kerntaak van informatie toegankelijk maken naar ondersteunen van
leerlingen bij kennisontwikkeling op basis van informatie. Dat vroeg om
onderwijsmethodes met als doel kennisverrijking en ambitie/motivatie ontwikkeling. LP
richtte zich op onderzoek naar het ontwikkelen van leervaardigheden middels
groeps/teamleren door reflectie, interactie en actie. Door individuele kennis in
teamverband te ontwikkelen wordt een beroep gedaan op het ontwikkelen van
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communicatieve vaardigheden. Dat appelleert aan ontwikkeling van sociaal-emotionele
intelligentie (EQ). Het combineren van individueel leren met collectief leren moet ook
bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatieve communicatiecultuur die nodig is
voor draagvlak bij organisatieontwikkelingsprocessen en een lerende organisatie.141
Door informatie (Ke/I) te koppelen aan functionele vaardigheden (Ku) en waarden
(visie) oriëntatie (Wi) en concrete actiegerichte doelen (Do) wordt beoogd bij te dragen
aan hoogwaardig onderwijs van de toekomst. Het kortlopende LP praktijkonderzoek
illustreert de toepassing van een methodische werkvorm die individueel leren in verband
brengt met strategische beleidsontwikkeling bij leden van het directieteam van een
school. Zij zijn daarmee zelf onderwerp van leren leren en worden daar direct zelf op
aangesproken op het niveau van hun eigen functie binnen de organisatie. Deze ervaring
zou kunnen bijdragen aan inzicht in de betekenis van het Nieuwe Leren voor leraren en
leerlingen waarvoor zij op hun beurt verantwoordelijk zijn dat proces te stimuleren. De
methode bestrijkt ook ervaring met het combineren van individueel leren en collectief
leren. Met de inbreng van een perspectief van een model van natuurlijk leren werd het
leren leren in verband gebracht met een basale, intuïtieve vorm van leren. De LP-pilot
illustreert een werkwijze die een grote groep uitvoerend medewerkers van een
organisatie op een systematische en gestructureerde manier betrekt bij innovatieve
beleidsontwikkeling.

141

De combinatie van inhoudelijke vernieuwing en organisatieverandering wordt ook wel schoolontwikkeling genoemd.
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4

Hoofdonderzoek

4.1

Sociaal innoveren en participeren

In 2001 besloot de Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
(PRVMZ) tot onderzoek naar structurele oplossingen voor toenemende financiële en
personele tekorten in de ouderenzorg. Gezien de complexiteit en ‘taaiheid’ van het
probleem werd nadrukkelijk gestreefd naar een onorthodoxe aanpak. Daardoor viel het
onderzoek buiten de bestaande kaders van de reguliere doelstelling van de adviesraad.
Met het oog op de praktische uitvoerbaarheid van oplossingen was de eis dat nauw zou
worden samengewerkt met direct bij de problematiek betrokken maatschappelijke
organisaties.142 Gedurende acht daarop volgende jaren, tot medio 2009 vonden
onderzoeksactiviteiten plaats in het kader van het WZSW-project (bijlage 4.1). Door de
opdrachtgever werd geen specifieke werkwijze voorgesteld waardoor ontwerp en
uitvoering van het onderzoeksproject begonnen met een open karakter. Aan de orde
was een duidelijk maatschappelijk probleem dat om structurele oplossingen vroeg. Op
langere termijn zou de ouderenzorg, bij ongewijzigd beleid, onbetaalbaar worden en niet
kunnen voldoen aan de vraag. Het onderzoek moest ‘onorthodox’ zijn, omdat eerder
beleidsonderzoek door de adviesraad onvoldoende had opgeleverd. Naast een
zorgvuldige afweging van de inhoud van het project was het zaak om financiering te
vinden voor uitvoering. Als belangrijkste bron werd een ESF-subsidie geworven die
voortkwam uit het akkoord van Lissabon over ontwikkeling van de Europese
arbeidsmarkt. Dit zou later betekenen dat de ESF-projecteisen een belangrijk stempel
drukten op zowel vorm en inhoud als verantwoording van het project. Bij afronding van
eerste fase143 in 2005 waren de resultaten boven verwachting. Projectpartners in de
gemeente Tilburg namen het besluit om het nieuw ontwikkelde WZSW-bedrijfsconcept
binnen de gemeente voort te zetten. Dat leverde een krachtige impuls voor vervolg
onderzoek. Het kwam er op aan om het ontwikkelde bedrijfsconcept op te schalen en
door te ontwikkelen. In 2007 kon in tien midden-Brabantse gemeenten een
vervolgproject worden gestart met co-financiering van het ministerie van Sociale
Zaken.144 Naast implementatie, kwam het accent te liggen op onderzoek naar
vernieuwing in het kader van de WMO. Implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept
bleek een perspectief te bieden op innovatie van lokaal sociaal beleid. Na beëindiging
van het IPW-project, juni 2008, besloten vier van de deelnemende projectgemeenten om
WZSW voort te zetten. De twee WZSW-deelprojecten genereerden een drietal
onderzoeken in samenwerking met externe onderzoekspartners.
Een onderwijs innovatie project (Senter) met twee ROC’s midden-Brabant
resulteerde in de ontwikkeling van een nieuwe MBO-beroepsopleiding145 voor
dienstverlening aan huis. In 2004 had het project de aandacht getrokken van de Raad
voor Werk en Inkomen (RWI) in verband met landelijke beleidsadvisering over
ontwikkeling van de markt voor persoonlijke dienstverlening (MPD). Dat resulteerde in
Woningbouwcorporatie, gemeente, intramurale zorginstelling, Sociale werkvoorziening, thuiszorg en welzijnswerk.
WZSW-ESF fase 1 ‘Vraag om de hoek, zorg om de hoek’.
144 WZSW-IPW fase 2 ‘Vraag om de hoek, zorg om de hoek, werk om de hoek’.
145 In het verlengde van WZSW werd gekozen voor Woonzorgserviceverlener.
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een samenwerking die in 2010 leidde tot een onderzoeksrapport146 waarop de minister
van Sociale Zaken zijn standpunt bepaalde over toekomstige ontwikkeling van de MPD.
In de tweede fase van het project werd door WZSW opdracht gegeven aan TNO om
onderzoek te doen naar het sociaal rendement van de projectinvesteringen.147 Dat
gebeurde in onderlinge samenwerking en leidde tot vervolg onderzoek omtrent het
meetbaar maken van rendement van financiële investeringen in innovatie met WZSW.
Een ander effect van maatschappelijk rendement van het WZSW-project betrof
onderzoek naar de toepassing van projectresultaten. De Provincie Noord-Brabant gaf
opdracht voor het doen van onderzoek naar verdere ‘uitrol’ in de provincie. In een
aantal gemeenten elders in het land kwam het tot toepassing van het concept. In 2010
trok PRVMZ zich terug uit alle WZSW-project activiteiten en beëindigde elke
betrokkenheid.

4.1.1

Transities in de gezondheidszorg148

In de nota ‘Gezond en wel’149 vatte de toenmalige minister Borst–Eiler van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar visie in drie kernpunten samen: 1) gezondheid
voorop, 2) patiënt centraal, 3) samenhang tussen maatschappelijke ontwikkeling,
gezondheid en zorg. Er was sprake van verandering in doelen, in machtsverhoudingen
in de gezondheidszorg en in de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkeling,
gezondheid en zorg.150 Gezondheid voorop betekende dat het accent in de
gezondheidszorg kwam te liggen op kwaliteit van leven. Niet langer stond alleen het
voorkomen van sterfte en behandelen van ziekte centraal. Doel van zorg voor
gezondheid kreeg als focus het algehele welbevinden van de persoon, lichamelijk,
psychisch en sociaal. De revolutie zat daar in dat niet de ziekte of aandoening maar de
mens centraal kwam staan bij het bepalen van zorg en ondersteuning. Voor de wijze
waarop het bestaande gezondheidszorg aanbod georganiseerd was betekende dat een
omslag van voorzieningengericht naar patiënt gericht werken en impliceerde dat het
neerhalen van schotten tussen voorzieningen en het herordenen van het zorgaanbod.
Het ging om samenwerking van eerste en tweede lijn, maar ook tussen disciplines
onderling. Voor efficiënte flexibele multidisciplinaire zorgarrangementen bijvoorbeeld,
werd dat een vereiste. De keuze voor het centraal stellen van de patiënt raakte aan de
machtsverhoudingen binnen de gezondheidszorg. Het proces van mondig worden van
de cliënt/patiënt was al geruime tijd aan de gang en hield verband met de
voortschrijdende emancipatie. Ontwikkeling van wetgeving moest deze emancipatie
ondersteunen; gebruikers van zorg konden meer en meer op basis van recht aanspraak
maken op kwaliteit en werden steeds minder afhankelijk van de willekeur van de
aanbieder. Deze verschuiving van macht had als effect binnen zorginstellingen het klanten bedrijfsgericht werken. Om garantie in continuïteit te kunnen waarborgen moesten
Van Ommeren, 2010.
Breed, M. e.a. (2010).
148 In 2009 blijkt onverminderd de noodzaak van een fundamentele omslag in de zorg bij de presentatie van transitieagenda langdurige zorg als onderdeel van de innovatie-agenda. De transitie experimenten, worden van cruciaal belang
genoemd voor vernieuwing van het zorgsysteem en als een zaak van de lange adem beschouwd (> 20 jaar) (Rotmans,
2009).
149Nota 'Gezond en Wel, kader van het volksgezondheidsbeleid 1995-1998
150 Die werden door Prof Dr. Bensing ware revoluties genoemd (Bensing, 1995).
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zorgondernemingen meer en meer gaan werken als marktconforme ondernemingen.
Deze ontwikkeling, het denken in termen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, speelde in de jaren negentig op de achtergrond bij de aandacht voor
strategie ontwikkeling binnen zorginstellingen.
Al in de structuurnota151 van staatsecretaris Hendriks uit 1974 rekende de overheid
het tot haar taak om samenhang in de zorg te brengen. Door meer samenhang werd
vooral beoogd de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Later kwam daar doelmatigheid bij
als tweede beleidsdoel. Het streven naar samenwerking werd een centrale waarde die
zou moeten leiden tot hogere kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Beleidmakers
zouden vaak organisatiemodellen bezigen die onrealistisch hoge verwachtingen
koesterden omtrent de samenhang die in de zorg bereikt zou kunnen worden. Daarbij
lag meestal eenzijdig de nadruk op structurele oplossingen gericht op schaalvergroting
en centralisatie. Na publicatie van het rapport van de Commissie Dekker152 verschoof de
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van instellingen in belangrijke mate van
overheid en koepelorganisaties naar de instellingen zelf. Daardoor moesten
zorginstellingen zich bezig gaan houden met strategische keuzes met betrekking tot de
hierboven geschetste ‘revoluties’.153 Als gesproken wordt over de gezondheidszorg dan
hebben we het over een uitermate complex en omvangrijk stelsel van voorzieningen die
uiteenlopende gebieden van gezondheid en welzijn van mensen bestrijken. De overheid
speelde weliswaar een belangrijke rol met betrekking tot ordening (toegankelijkheid),
beheersbaarheid (kosten) en aanbod (kwaliteit), maar sinds het midden van de jaren
tachtig werd eigen verantwoordelijkheid (deregulering) een centraal uitgangspunt in de
sturing. Sinds die tijd is een herordening in het gezondheidszorgaanbod aan de gang die
verband houdt met deze thema’s. Figuur 4.1.1 brengt actoren in beeld die toen zoal
betrokken waren bij die structurele veranderingen binnen de sector. Dit grofmazige
beeld is bedoeld om te laten zien dat we bij verandering en vernieuwing te maken
hebben met een zeer complex krachtenveld. De verschillende termen voor afnemer van
zorg als: burger, consument, cliënt en patiënt staan symbool voor de verandering in de
verhouding tussen zorgafnemer en aanbieder respectievelijk wat te verstaan onder
doelmatige zorg.

Volgens www.parlement.com/id/vg09llg5g7zk/j_p_m_jo_hendriks geraadpleegd op 18 juni 2014
Commissie Dekker: Advies over de herstructurering van de verplichte ziekenfondsverzekering (januari 1987) (SERpublikatie 87/01).
153 Bouwer, 2012.
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Figuur 4.1.1: Overzicht actoren op het gebied van gezondheidszorg vraag en aanbod

Begin jaren 80 werd vanuit de zorgkunde het onderscheid professionele zorg ‒
mantelzorg ‒ zelfzorg geïntroduceerd.154 Een onderscheid dat kan worden gezien in het
perspectief van de structurele ontwikkelingen binnen de zorg waarvan emancipatie en
professionalisering de belangrijkste zijn. Door zelfzorg vanuit een vakdiscipline centraal
te stellen, krijgt de verbreding van de tot dan toe eenzijdige afhankelijkheidsrelatie die
zorg oproept de aandacht. Zelfzorg als uitgangpunt nemen impliceert eigen
verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn centraal stellen. Dat heeft een impact
voor zowel vragers als aanbieders. Mantelzorgers gaan een belangrijke factor betekenen
in dit denken over zorg. We kunnen dit zien als het ‘invullen’ van het sociale aspect van
zorg, tussen het individuele (zelfstandige) en het commerciële, professionele
(afhankelijke) aspect. De ontwikkeling van de professionele zorg die gepaard ging met
verdergaande specialisaties verbrak steeds meer de eenzijdige associatie met
liefdadigheid en maakte dat zorg meer en meer gezien werd als een product
(economische waarde). Het planmatig en methodisch zorg verlenen ontwikkelde zich
vanaf die tijd rondom het centrale begrip ‘zorg op maat’. Een andere trend in
ontwikkeling over denken in kwaliteit van zorg kwam tot uitdrukking in de holistische
benadering. Hier kwam vooral het groeiend inzicht in de samenhang tussen somatische,
psychische en sociaal-maatschappelijke aspecten van zorg tot uitdrukking. Somatische
gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg vragen om
154

Hattinga Verschure, 1982.
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afstemming op elkaar als het gaat over kwaliteit van zorg waarbij de cliënt centraal staat
Voortgaande professionalisering en specialisatie, zowel vakinhoudelijk als op het terrein
van management en bedrijfsvoering, gingen gepaard met het steeds meer op een
bedrijfseconomisch verantwoorde manier zorg op maat leveren. De versterking van de
positie van de cliënt in de relatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder kwam tot
uitdrukking in toenemende mondigheid. Maar ook op het terrein van de wetgeving
vertaalden zich deze ontwikkelingen in termen van rechtspositie van de cliënt.155 Er
werd wel gesproken over drie typen zorgvragers, te weten: 1) de patiënt die afhankelijk
en passief ondergaat, 2) de cliënt die iets nodig heeft, maar zich opstelt als
onderhandelingspartner en 3) de burger die op basis van rechten bepaaldt wat deze kan
vragen. Met integraal zorgaanbod werd gedoeld op het samenhangend aanbieden van
‘soorten’ zorg. Zo was de ontwikkeling van zorgketens een ‘antwoord’ van
samenwerkende organisaties uit verschillende zorgsectoren om te komen tot flexibele
zorg op maat.156 Bij nieuwe klantgerichte zorg bepaalde de zorgvrager zelf mede welke
zorg nodig en wenselijk was, en nodigde uit tot zelfregie over het zorgproces en tot
verantwoordelijkheid. Met eigen geld en meer kennis ontstonden geleidelijk aan geheel
andere verhoudingen in de gezondheidszorg. De omslag van voorzieningen gericht
(verstrekkingen) naar functiegerichte zorg op maat, greep diep in op organisatie en
management van zorgaanbod waarbij de zorg niet langer gekoppeld was aan een vaste
plaats. Behalve de verschuiving van zorg, die traditioneel door bepaalde beroepsgroepen
of instellingen werd verleend, veranderde ook de aansturing binnen zorgorganisatie op
basis van nieuwe management concepten.157 Die hadden als kenmerk,
verantwoordelijkheid bij de uitvoering, zorg in termen van output en bedrijfsvoering,
etc. Mondigheid, eigen verantwoordelijkheid en in het verlengde hiervan vraagsturing,
werden sleutelbegrippen in de nieuwe opvattingen over zorg aan het begin van de 21e
eeuw. Tegen deze achtergrond van veranderingen was er sprake van specifieke
ontwikkelingen in de ouderenzorg die in een drietal fases kunnen worden
onderscheiden:
 Ouderdom en huisvesting (wonen) 1950-1970. Opkomst van verzorgingshuizen als
‘antwoord’ op het oplossen van de na-oorlogse woningnood.
 Professionalisering ouderenzorg (zorg en arbeid) 1970-1990. Ontwikkeling van
bejaardenzorg als specialisatie (care), met de introductie van het onderscheid
zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg.
 Ouderdom en maatschappelijke participatie (welzijn en participatie)1980-2000.
Emancipatie van ouderen in de samenleving.
Vergrijzing, extramuralisering, vermaatschappelijking en vraaggerichte dienstverlening
golden als de vier belangrijkste ontwikkelingen die richtinggevend waren voor
vernieuwend, integraal beleid in de sectoren wonen, zorg en dienstverlening. In verband
met deze beleidsterreinen waren toen thema’s aan de orde die de behoefte aan integrale
benadering van het vergrijzingsvraagstuk kenmerkten:
Boon, 1996.
Huijsman, 1998a.
157 Boon, 1997.
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1. Demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening zouden op termijn
structurele sociale en economische gevolgen hebben. De acute tekorten aan
personeel veroorzaakten een wake up call met betrekking tot de toekomstige
onbetaalbaarheid van de ouderenzorg;
2. De afbouw van het (typisch Nederlandse) fenomeen om mensen met speciale
behoefte aan zorg onder te brengen in speciale gebouwen; de zg institutionele,
categorale zorg (wonen en organisatie van de zorg);
3. Vermaatschappelijking als keerzijde van de extramuralisering waarbij gestreefd
werd naar zorg en ondersteuning in de individuele woon-leefsituatie en waarbij
de zorgvrager deelnemer aan de samenleving zou blijven (participatie);
4. Afstemming van het dienstenaanbod op wat de individuele burger wilde, in
tegenstelling tot wat de zorgorganisatie bepaalde(marktwerking en emancipatie).
De structurele ontwikkelingen op het gebied van zorg en dienstverlening die op
hoofdlijnen in zorgsector breed aan de orde waren kan samengevat worden
weergegeven zoals figuur 4.1.2.
Wonen
Van:
Naar:

Intramuraal georganiseerd zorgaanbod
Zelfstandig thuis wonen met passende dienstverlening

Van:
Naar:

Specialistische professionele zorg
Versterking en ondersteuning van informele zorg

Van:
Naar:

Emancipatie van mensen met een beperking
Participatie: ondersteuning zelfregulerend vermogen van de burger

Van:
Naar:

Gespecialiseerde professionele zorg
Informele zorgondersteuning persoonlijke dienstverlening)

Zorg

Welzijn
Arbeid

Figuur 4.1.2: Structurele ontwikkelingen op het gebied van zorg en dienstverlening

Begin 1999 werden door de PRVMZ158 de eerste contouren van een project op papier
gezet, bedoeld om oplossingen te zoeken voor problemen die verband hielden met de
tekorten in de ouderenzorg en bovengeschetste transitie. Na een uitgebreide
oriëntatiefase over opzet, aanpak en uitvoering ging medio 2002 het project Wonen,
Zorg en Service in de Wijk van start, dat tot medio 2009 innovatieve initiatieven
genereerde waarvan in dit hoofdonderzoek een reconstructie wordt gegeven.

4.2

Onderzoeksfase I: Terugdringen tekorten in ouderenzorg

In de tweede helft van de jaren negentig was er sprake van een groeiend tekort aan
arbeidskrachten in de zorg. De prognoses waren zorgwekkend. Tekorten aan
De nieuwe Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) werd in oktober 1995
geïnstalleerd met als taak het provinciebestuur van Noord Brabant te adviseren over beleidszaken op het terrein van de
zorg om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en voorbereiding van het provinciaal beleid.
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gekwalificeerd personeel waren actueel bij reguliere zorgaanbieders als thuiszorg,
verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Maar ook binnen het zorgonderwijs
werd aan de noodbel getrokken. Het aantal instromers bedroeg de helft tot een kwart
van het aantal jongeren dat nodig was om te voldoen aan de behoefte op langere
termijn. Deze ontwikkeling was voor de provincie Noord-Brabant reden om in het
kader van het platform Zorg om Arbeid met relevante partijen uit diverse
maatschappelijke sectoren actie te ondernemen. Omdat het tekort aan arbeidskrachten
door alle zorginstellingen gevoeld, werd was er sprake van een acuut probleem. Gelet op
de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, de vergrijzing, was er ook sprake van
een structureel probleem. Doorgaan met zorg en dienstverlening op dezelfde wijze, zou
op termijn leiden tot een tekort aan personeel en onbetaalbae zorg. Hierin lag de
aanleiding voor onderzoek naar structurele oplossingen. Door de PRVMZ werden
vraagtekens geplaatst bij de methode van beleidsonderzoek die tot dan toe werd
gevolgd. Er zou buiten bestaande kaders moeten worden gedacht, zowel wat betreft
sectoren, als ook functies, deskundigheden en financieringsstromen. Er was behoefte
aan vernieuwing, zowel op niveau van uitvoering als organisatie en management, als
beleid en regelgeving. Inzetten op een dergelijke vernieuwing impliceerde een complex
proces. Zeker als daarbij ook nog expliciet werd nagestreefd om uitvoerenden uit
genoemde werkgebieden te betrekken bij praktijk en beleidsontwikkeling van onderop.
Omdat de projectpartners als aanbieders van diensten op het terrein van wonen en zorg
aan den lijve ervoeren dat zij hun vacatures niet ingevuld kregen, hadden zij direct
belang bij onderzoek. Vanwege het onder de aandacht brengen van het structurele
karakter van het tekort aan arbeidskrachten door de initiatiefnemer, werden
projectpartners bewust van het belang om verder te kijken dan ‘de waan van de dag’ en
bereid om een ‘onorthodoxe aanpak’ te steunen. Niet alleen personeel vinden voor
bestaande vacatures maar ook nadenken over ander dienstenaanbod en eventueel
nieuwe functies/beroepen. Dat leidde tot een bijzondere projectgroep qua
samenstelling, bestaande uit bestuurders van maatschappelijke organisaties als een
woningbouwcorporatie, intramurale zorginstelling, thuiszorgorganisatie en gemeente.
Na uitgebreid en zorgvuldig vooroverleg kon een samenwerkingsovereenkomst worden
ondertekend waarin projectpartners verklaarden hun belang te nemen in het
onderzoeksproject onder aansturing van de Provinciale Raad (bijlage 4.2.1).
In de oriëntatiefase (1999-2001) werd duidelijk dat het project een
multidisciplinaire benadering zou moeten inhouden gezien de complexe aard van het
probleem van de vergrijzing: vraag naar passende woonvormen, adequaat zorg- en
dienstenaanbod, voldoende en gekwalificeerde dienstverleners, deelname aan de
samenleving, betaalbaarheid van het zorgsysteem. Dat maakte het weliswaar een
interessant vraagstuk, maar wierp tegelijk de vraag op naar wat de beste insteek zou zijn
voor een onderzoeksproject. Een belangrijk accent bij de nadere uitwerking van de
projectdoelstellingen en de projectaanpak werd bepaald door de doelstelling van de
belangrijkste financier, het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ging om versterking van
de sociale economie (de derde sector), in het bijzonder van diensten die voor de
gemeenschap van belang zijn, met speciale aandacht voor verbetering van de kwaliteit
van banen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt lag het voor de hand dat de
ontwikkeling van arbeidspotentieel betrekking moest hebben op nieuwe doelgroepen. In
91

principe zou iedereen met interesse in dienstverlening in aanmerking komen:
vrijwilligers niet uitgesloten. Verder werd vooral gedacht aan herintreed(st)ers,
werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dit betekende dat niet de bestaande
opleidingen maar individuele mogelijkheden, uitgangspunt waren bij ontwikkeling van
arbeidspotentieel. Ook zouden niet alleen bestaande functievereisten bepalen of iemand
al dan niet in aanmerking zou komen. Ondersteuning op maat, aansluitend op Eerder
Verworven Competenties (EVC) impliceerde dat nieuwe leertrajecten moesten worden
ontwikkeld. Naast het aanboren van arbeidspotentieel kristalliseerde een tweede
belangrijke onderwerp zich uit tijdens de oriëntatiefase: ontwikkeling van nieuwe
vormen van dienstverlening aan huis. Dat was gebaseerd op de gedachte dat, als mensen
met een beperking die zelfstandig thuis wonen, iemand kunnen inschakelen als zij
ondersteuning nodig hebben, geen beroep doen op veel duurdere intramurale zorg. Dat
zou de toename van de zorgvraag van ouderen doen afnemen. In het bestaande
tijdsgewricht konden mensen met een beperking steeds minder terecht in eigen kring
van familie, buren of vrienden, het zogenaamde informele netwerk. De insteek werd:
nieuwe woonzorg en servicediensten bedoeld als ondersteuning bij zelfzorg en als
aanvulling op informele zorg. Het ging dan om uiteenlopende zaken die zich in huis
voordoen op het gebied van huishoudelijk werk, onderhoud en zorgondersteuning, alles
wat gedaan moet worden als iemand het zelf niet kan. Dit uitgangspunt bleek lastiger
dan op het eerste gezicht leek. Hoe moet worden vastgesteld welke diensten worden
geleverd en tegen welke voorwaarden? Wordt op alles ingegaan wat mensen zeggen
nodig te hebben? Moet worden geselecteerd op het ontbreken van eigen netwerk wat
ondersteuning kan bieden? Dat dergelijke vragen steeds weer aan de orde kwamen en
nog steeds aan de orde zijn bij het vaststellen van ondersteuning, houdt verband met
een onderliggend vraagstuk. Het gebied van nieuw te ontwikkelen diensten bevond zich
op het snijvlak van informele, vrijwillige zorg en betaalde professionele zorg. De
discussie hierover kwam in de aanloop van het project steeds weer vanuit een andere
invalshoek naar voren en speelde een grote rol bij de ontwikkeling van
ondersteuningsdiensten. In de vaak gebezigde uitdrukking ‘betaald vrijwilligerswerk’
kwam de paradox tot uitdrukking. Om een aantal redenen vormde een wijkgerichte
benadering het gangbare uitgangspunt bij planontwikkeling. De integrale wijkaanpak
vooronderstelde de ontwikkeling van een samenwerkend netwerk van professionele
dienstverlening als antwoord op de verkokering op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Daarmee hield de derde hoofddoelstelling verband: onderzoek naar
samenwerken in de wijk. Het was ook een logische consequentie van de
multidisciplinaire benadering van het vraagstuk en de daarmee samenhangende
samenstelling van de projectgroep. Na uitgebreide besprekingen met beoogde
projectpartners kon het kader voor het onderzoeksproject ‘Vraag om de hoek, zorg om
de hoek’ (WZSW-ESF fase I) worden vastgesteld. Het project Wonen, Zorg en Service
in de Wijk moest bijdragen aan de oplossing van structurele tekorten in de zorg door
ondersteuning van mensen met een beperking middels nieuwe woon-zorgwelzijnsdiensten. Met een adequate steunstructuur zouden de nieuwe woonzorgdiensten kunnen worden geleverd door mensen zonder werk die zelf in de wijk
wonen. De verbinding die gelegd zou moeten worden tussen aanbod van nieuwe woonzorg- en welzijnsdienstverlening en het toeleiden van kansarm arbeidspotentieel naar
92

werk werd, naar wat later zou blijken, de peiler onder de benadering. Cruciaal was ook
maximaal aansluiting te zoeken bij de cultuur van bewoners in de wijk door hen te
betrekken bij het realiseren van projectdoelstellingen. Enerzijds als
woonzorgconsumenten, anderzijds als dienstverleners en dat in samenwerking met en
aanvullend op bestaande dienstverleningsorganisaties in de wijk. Bij aanvang van het
project tekenden de samenwerkingspartners voor de hoofddoelstellingen, die resultaat
waren van ieders inbreng, te weten:
A.
1.
2.
3.

Ontwikkelen van arbeidspotentieel
aanpassen van werkaanbod aan individuele mogelijkheden;
ondersteuning op maat bij ontwikkeling van individuele capaciteiten;
ontwikkelen van methodieken en instrumenten om te werven, op te leiden en
passend werk te maken.

B. Ontwikkelen van nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn
4. uittesten van nieuwe woon zorg en welzijnsdiensten op maat;
5. ontwikkelen van nieuwe functies in de woon zorg en welzijns diensverlening.
C. Effectueren van samenwerking in de wijk m.b.t. dienstverlening
6. bevorderen van sociale cohesie bij de ontwikkeling van nieuwe woon, zorg en
welzijnsdiensten;
7. diensten (werk) creëren in eigen omgeving op basis van bestaande
relatienetwerken in de buurt;
8. verankeren van het nieuwe woon zorgaanbod en aanbod van arbeid.
Binnen deze raamdoelstellingen kreeg de projectgroep alle ruimte die nodig was ‘out of
the box’ antwoorden te vinden. Aan de hand van tussentijdse evaluaties met project- en
stuurgroep kon de aanpak worden bijgesteld. Dit hield in dat er voldoende ruimte was
om ontwikkelenderwijs te werk te gaan. De resultaten van het project zouden duidelijk
moeten maken welk concept een optimale beantwoording zou zijn van een drietal
vraagstellingen:
 Welke nieuwe Woon-, zorg- en welzijnsdiensten moeten (hoe) structureel
worden aangeboden?
 Welke nieuwe functies zijn nodig/gewenst voor het uitvoeren van nieuwe
woon-, zorg- en welzijnsdiensten?
 Wat is de adequate vorm om instroom van arbeidspotentieel te realiseren en
woon-, zorg- en welzijns diensten te bieden aan inwoners van de wijk?
Dat moest leiden tot advies over de wijze waarop het nieuwe concept kon worden
doorvertaald naar structurele uitvoering (financieel, organisatorisch).
Het ontwikkelen van een werkwijze die recht zou doen aan de drieledige
gelaagdheid van het project was bij de start niet duidelijk en betekende zeker in de eerste
fase een open oriëntatie (figuur 4.2).
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Figuur 4.2: Schematische project weergave (script van de DVD WZSW)

4.2.1

Van initiatief tot uitvoeringsplan

Er was sprake van een ‘taai’ maatschappelijk probleem dat duidelijk werd onderkend bij
beleidsmakers en waarvoor op termijn structurele oplossingen moesten worden
gevonden.159 Het onderzoek moest ‘anders’ zijn dan bestaande beleidsondersteunende
nota’s zoals die van de Adviesraad PRVMZ verwacht werden. Zodoende was er sprake
van een onderzoeksaanpak met een experimenteel karakter vertrekkend vanuit:
1. toegang tot het professionele netwerk van de leidinggevend directeur van de
adviesraad: provinciaal beleidsadviseur;
2. projectpartners als share holders van het onderzoeksproject;
3. de expertise van een extern geworven projectleider;
4. de verantwoordingseisen van de financiers van het project (ESF-IPW).
Ad 1 en 2. De directeur van de adviesraad van de Provincie Noord-Brabant werd
algemeen gerespecteerd als adviseur in het Brabantse netwerk van beleidsmakers op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Het stond bij hem voorop dat deelnemende
projectpartners expliciet hun belang in het onderzoeksproject zouden nemen zowel
financieel als qua bereidheid tot medewerking bij de uitvoering van het project. In de
Bij het schrijven van dit promotieonderzoek zo’n 15 jaar later, zijn veel lijnen uitgekristalliseerd, die toen nog moesten
worden uitgedacht, zoals de WMO, een onderwerp wat inmiddels in het middelpunt van maatschappelijke
ontwikkelingen staat.
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loop van het project zou blijken hoe bepalend het uitgangspunt zou zijn, voor het slagen
ervan.
Ad 3. Als extern geworven projectleider was ik niet bekend met de 40-jarige traditie en
werkwijze van de Raad en baseerde ik mijn aanpak van het project op eigen ervaring en
inzicht. Dit gegeven speelde op de achtergrond bij het exploratieve (later innovatieve)
karakter van het project. De twee eerdere innovatieve onderzoeken die ik vóór deze
opdracht uitvoerde hadden mijn voorkeur voor een lerende benadering van het WZSWproject versterkt. De publicatie Lopen over water160 was daarvoor een belangrijke
inspiratiebron.
Ad 4. Na een oriëntatiefase van een half jaar werd toekenning van een projectsubsidie
door het ESF een krachtige impuls voor samenwerkingspartners om zich aan het project
te committeren. De verantwoordingseisen die de subsidiegever stelde drukte een
stempel op de vormgeving van het project niet in de laatste plaats vanwege
gedetailleerde verantwoordingseisen.
In de beginperiode vond uitgebreid onderzoek plaats naar randvoorwaarden voor
uitvoering van een drietal pilots. Gespreksrondes met directies van organisaties in de
zorg en dienstverlening in een viertal pilotgemeenten leverden niet alleen informatie op
maar leidde ook tot actieve deelname aan de op te starten pilots (bijlage 4.2.1.1). De
aanloop tot uitvoering van de projecten verliep per locatie verschillend en leidde tot de
start van drie projecten. Medio 2001 konden de projectdoelen op hoofdlijnen worden
overeengekomen en vastgelegd (bijlage 4.2.1.2). De uitwerking van operationele plannen
zou worden geënt op de omstandigheden ter plaatse (couleur locale) onder
verantwoordelijkheid van een lokale stuurgroep. Na aanstelling van een plaatselijke
projectleider kon op iedere locatie de voorbereiding van de plannen van start gaan,
afgestemd op de lokale omstandigheden (bijlage 4.2.1.3). Uitwisseling van verschillen
onderling werkte verrijkend met betrekking tot oplossingsalternatieven. Na het
verwerven van de ESF-subsidie werd het project geconcentreerd161 in Tilburg en kreeg
de uitwerking extra accenten zoals de hogere eisen die gesteld werden aan de
methodische werkwijze. Ook kwam de focus van het project door die subsidieëisen veel
explicieter te liggen op ontwikkeling van werkgelegenheid voor mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. De speciale inzet op empowerment van vrouwen versterkte de
aandacht voor nieuwe vormen van leren, wat ook een belangrijk stempel drukte op het
verdere verloop van het onderzoeksproject. Het project moest behalve
dwarsverbindingen leggen tussen bestaande diensten van voorzieningen van afzonderlijk
partners in de buurt, ook de ontwikkeling van bestaand en latent arbeidspotentieel met
elkaar verbinden. Omdat deelnemende projectpartners kozen voor het zowel financieel
als personeel investeren in het project, namen zij als belanghebbende ‘aandeelhouders’
zitting in de stuurgroep en werden zij mede verantwoordelijk voor zowel proces als

Boonstra, 2000.
Pilot Breda kon in november 2002, na een extern advies over doorstart, worden hervat. Eind oktober 2004 werd het
project met goed resultaat afgerond en nam de stuurgroep het besluit tot voorzetting in de vorm van een vervolgproject;
anno 2015 uitgegroeid tot een dienstenbedrijf gevestigd op vier locaties te Breda www.werkaandewijk.nl/organisatie.
160
161
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resultaat.162 Afspraken hierover werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Met het oog op transparantie en verantwoording werd veel aandacht besteed aan
registratie, monitoren en evaluatie van de projectactiviteiten. Ook van belang omdat de
resultaten van het project vertaald moesten worden in methodieken voor uitvoering van
soortgelijke toekomstige ontwikkelingsprojecten (disseminatie).163 Alle projectactiviteiten
werden gerelateerd aan inbreng van behoeften/vraag van bewoners. Dit betrekken van
de burger bij de ontwikkeling en uitvoering van het project maakte expliciet onderdeel
uit van de aanpak en moest dan ook aantoonbaar vorm krijgen. Zo zou duidelijk moeten
worden of bestaande kennis aangaande de behoefte aan diensten en zorg overeenstemde
met de concrete lokale behoefte. Het nieuwe concept moest ook van het begin af aan
gericht zijn op het leveren van flexibel maatwerk. Deze criteria leidden tot de
ontwikkeling van het ‘reclame actie-onderzoek dienstencheques’ (bijlage 4.3.2.1). De
positieve effecten van dit onderzoek op meerdere gebieden vormden aanleiding om op
het specifieke karakter van de onderzoeksaanpak in te gaan. Het blijkt in dit
promotieonderzoek tevens een praktische illustratie van het combineren van innoveren
en leren (paragraaf 4.3). Nieuwe diensten moesten laagdrempelig worden aangeboden
zodat alle bewoners er gemakkelijk gebruik van zouden kunnen maken. Ook het werven
van aspirant dienstverleners vond plaats in de wijk waar de diensten werden
aangeboden. Het was niet alleen belangrijk om af te wegen hoe aan te sluiten op
bestaande potenties maar ook op de cultuur van de buurt of wijk. Projectpartners
hadden allen afzonderlijk lopende initiatieven en contacten in de wijk; het kwam er op
aan om die in het WZSW-project optimaal te benutten en daarop nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Vertrekpunt voor de ontwikkeling van nieuwe woonzorgdiensten waren
inventarisaties van behoeften aan diensten bij bewoners van de wijk. Het werven van
arbeidskrachten vanuit de partnerinstellingen, werklozen en stille arbeidsreserve in de
wijk moest zo gebeuren dat vooral lagere opleidingsniveaus konden deelnemen. Daarbij
moesten vereiste kennis en vaardigheiden kritisch tegen het licht worden gehouden om
vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.164 Voor de reguliere zorg- en
dienstenaanbieders zou het project inzichten moeten opleveren in effectief vraaggericht
aanbod, om bestaande diensten te optimaliseren en arbeid efficiënter te benutten. Het
bundelen van dienstenaanbod van de samenwerkende partners zou voor bewoners in de
wijk moeten leiden tot laagdrempelig dienstenaanbod.

4.2.2

Europees uitwisselingsprogramma

Dat het WZSW-ESF-project voor het grootste gedeelte gefinancierd werd met ESFEqual-middelen was van invloed niet alleen op vorm en inhoud,165 maar ook op de
strategische aanpak. ESF-Equal vloeide voort uit het verdrag van Lissabon dat gericht
was op ontwikkeling van een sterke Europese economie, waarbij landen leren van
Het tot stand brengen van de samenwerkingsovereenkomst tussen dienstverleningsorganisaties met dergelijk
verschillende diensten, werd ervaren als een belangrijk concreet resultaat waar het betrof het jarenlange gevoerde pleidooi
om tot multidisciplinaire samenwerking te komen.
163 Hier ligt een belangrijk gegeven dat de initiatiefnemer van het project, PRVMZ, als gezaghebbend instituut een schakel
kon vormen tussen strategisch beleid en belangen van ‘marktpartijen’.
164 Dit resulteerde later in een 3 tal trajecten AT TT, OT, en een nieuwe MBO opleiding.
165 De gedetailleerde projectsubsidieaanvraag die door de subsidieverstrekker werd goedgekeurd vormde behalve een
toetsingskader voor de eindresultaten een belangrijke kadering van het uitvoeringsproces.
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elkaars ervaringen op het terrein van de arbeidsmarkt. De regeling kon worden gezien
als een proeftuin voor uiteenlopende innovatieve methoden om achtergestelde
doelgroepen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Deze doelstelling sloot
naadloos aan op een belangrijke hoofddoelstelling van het WZSW-project en het was
daarom niet verwonderlijk dat aan de hoge eisen voor de subsidietoekenning kon
worden voldaan en subsidie voor het project werd toegekend. Subsidie voor het
WZSW-project werd aangevraagd binnen de pijler: ‘versterken van de sociale economie’.
De vernieuwing kon procesgericht zijn (ontwikkeling van nieuwe methoden),
doelgericht (formulering van nieuwe doelstellingen) of op de context (gericht op
politieke en institutionele structuren). Het kon daarbij gaan om geheel nieuwe
benaderingen of bestaande toepassingen die de effectiviteit van de beleidsinvulling ten
goede zouden komen. Een voorwaarde voor Equal-subsidie was dat er gewerkt zou
worden in zogenoemde ontwikkelingspartnerschappen (OP’s) wat garant moest staan
voor verspreiding van ontwikkelde vernieuwingen naar een groter publiek. Om
innovaties in het werkgelegenheidsbeleid succesvol te laten verlopen werd het dus nodig
geacht dat vernieuwingen niet alleen werden ontwikkeld, maar vooral ook verspreid
(disseminatie). Met mainstreaming als strategie werd specifieke aandacht voor het
integreren van vernieuwingen in de manier van werken van organisaties gevraagd. Die
expliciete voorwaarden met betrekking tot disseminatie en mainstreaming waren
uiteindelijk van grote invloed op de ‘breedte’ van het innovatieve karakter.166 Een ander
belangrijk aspect dat door Equal werd benadrukt voor de ontwikkeling van nieuw beleid
was het empowerment-beginsel. Bij empowerment hebben diegenen die belang hebben bij de
implementatie van de activiteiten ook deel aan de besluitvorming.167 Maar ook betreft
het investeren in trainingen die het vertrouwen, motivatie en zelfvertrouwen van
achtergestelde groepen versterken, zodat zij ook zelf kunnen werken aan de verbetering
van hun arbeidsmarktpositie. Ook werd de aandacht gevestigd op het betrekken van
deelnemers bij uitvoerings- en evaluatieactiviteiten om daarmee de effectiviteit van de
projectaanpak te verhogen. Deze criteria versterkten het strategisch perspectief van het
WZSW-projectplan. Een andere factor die op het ontwikkelingsperspectief een stempel
drukte was de voorwaarde van transnationaliteit. Een project moest deel uitmaken van
een ontwikkelingspartnerschap bestaande uit minimaal twee Europese lidstaten, die bij
voorkeur op hetzelfde thematische terrein onderzoek deden. Transnationale
samenwerking in Equal-verband was bedoeld om vernieuwende impulsen in het
nationale en het Europese werkgelegenheidsbeleid uit te wisselen. De toepassing van
dienstencheques zoals die nu in de gemeente Tilburg is ingebed, is een voorbeeld van
een effect van de transnationale uitwisseling.168 Het systeem van dienstencheques leidde
tot een innovatieve manier van combineren van onderzoek en organisatie ontwikkeling
(paragraaf 4.3). Ook werd het de aanzet voor later onderzoek naar het meetbaar maken
van maatschappelijke meerwaarde SROI (paragraaf 4.6.5). De vraag was hoe dat zou
Zoals de opdracht van de Tweede Kamer aan de minister van Sociale Zaken voor een onderzoek naar het
functioneren van de markt voor persoonlijke dienstverlening, die raakte aan strategisch overheidsbeleid.
167 Hier verwijs ik naar het zoeken naar overbrugging van ‘de afstand’ tussen bestuurlijke besluitvormingsdoelen en de
wijze waarop bestuurlijke besluiten tot stand komen volgens procesmanagement (paragraaf 2.3.3 en paragraaf 5.3.1).
168 Het systeem van dienstencheques werd in 2002 voor het eerst in België toegepast, wat tijdens de transnationale
uitwisseling aan de orde kwam.
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kunnen leiden tot echte dienstverlenende sectoren in een markt die vast werk kan bieden
met wettelijk verplichte sociale zekerheid.169 In Nederland kwam dit op de politieke
agenda als ontwikkeling van de markt voor persoonlijke dienstverlening (MPD). In de
loop van het WZSW-project ging het onderwerp, waarvoor hier de aanzet werd geleverd
een belangrijke rol spelen (paragraaf 4.6.1). De vier samenwerkingspartners hanteerden
een grote verscheidenheid aan thema’s, werkten aan projecten van verschillende omvang
en hadden uiteenlopende belangen.
Rekening houdend met het hoofdprobleem concentreerde het DP170 zich op vier
aspecten:
1. vraag en aanbod in de thuishulp- en zorgsector (DP: België);
2. ontwikkeling van deskundigheid van dienstverleners en kwaliteit van het systeem
(DP: Nederland);
3. duurzame financiering met particuliere en openbare fondsen (DP: Oostenrijk);
4. partnerschap in de praktijk–organisatiemodellen om de particuliere, openbare en
tertiaire sector te doen aansluiten bij regionale/lokale dienstennetwerken (DP:
Finland).
Dat de vier projecten van het samenwerkingsverband niet perfect op elkaar aansloten en
elk aspecten omvatten die uniek waren voor dat specifieke project, werd als verrijkend
ervaren. Het feit dat er verschillende maar toch aanverwante acties werden ondernomen,
bood de kans inzichten te verwerven, te evalueren en uit te wisselen via een open
benadering van informatie-visie-randvoorwaarden en actie.171

4.2.3

Ontwikkeling van het WZSW bedrijfsconcept

In maart 2002 stemde de stuurgroep in met een voorstel om de vormgeving van het
WZSW-project gestalte te geven rondom de ontwikkeling van een experimenteel
bedrijfsmodel in lijn met de ideeën in het projectplan. Dat voorstel was gebaseerd op
inzichten die de voorgaande periode had opgeleverd. Aangenomen werd dat de
ontwikkeling van een degelijk bedrijfsconcept een wezenlijke bijdrage zou kunnen
leveren aan het realiseren van het raamplan (bijlage 4.2.1.3). Voor de benaming
LeerWerkDienstenBedrijf (LWDB) werd gekozen om tot uitdrukking te brengen dat er
sprake was van recombineren. Kernfunctie van het bedrijfsconcept was het systematisch
ontwikkelen van dienstverlening in de buurt, hetgeen inhield: klanten werven,
dienstverleners werven, opleiden en ondersteunen en het matchen van vraag en aanbod.
Verder had zich een aantal andere uitgangspunten uitgekristalliseerd. De op empowerment
en competentieontwikkeling gerichte opvattingen bij projectleiding waren een logisch
gevolg van de visie op zelfredzaamheid. Zowel waar het dienstvragers als dienstverleners
betrof: stimuleren waar kan, ondersteunen waar moet.172 Ook de leergeoriënteerde
ontwikkelingsstrategie vormde een bewust gekozen uitgangspunt. Om de tekorten aan
Tot op heden blijft de positie van huishoudelijke hulpen op de arbeidsmarkt onderwerp van politieke discussie
(Kalsbeek, 2014).
170 DP is de afkorting voor Development Partnership de groep partners uit een land die deelnamen aan een Europees
partnerschap.
171 Het uitwisselingsprogramma leverde een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een innovatieve strategie
ontwikkelingsaanpak in de afzonderlijke projecten.
172 Hier ligt ook een verband met de visie zoals die bij ‘Open de Cirkel’ werd uitgewerkt.
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arbeidspotentieel in de dienstverlening aan te pakken zou het LeerWerkDienstenBedrijf
mensen in de wijk werven en hen passend ontwikkelingsaanbod bieden. Daarvoor
werden drie trajecten ontwikkeld (bijlage 4.2.3.3) : 1) activeringstrajecten (AT) gericht op
empowerment van deelnemers; 2) orientatietrajecten (OT) gericht op verkenning van
werken in de woon-zorgdienstverlening; 3) toeleidings trajecten (TT) gericht op
instroom naar betaald werken in de woon zorg dienstverlening. Het schema in figuur
4.2.3. brengt in beeld hoe drie hoofdaspecten met elkaar in verband werden gezien en
welke drie kernvragen er speelden voor de tweede helft van het project.
A. Wat is de vraag/behoefte aan woon-zorg-welzijnsdiensten bij bewoners in de wijk
(in Tilburg-Noord)?
B. Hoe kunnen mensen uit de wijk worden geworven, gemotiveerd, ondersteund,
geschoold en toegeleid tot woon-zorg-servicewerker, d.w.z. tot zorgondersteuners, klussers, sociaal ondersteuners?
C. Hoe woon-zorg-servicediensten te ontwikkelen en daadwerkelijk te leveren door
mensen uit de wijk?

Figuur 4.2.3: Ontwikkeling van een bedrijfsconcept WZSW173

De drie elementen: vraag ontwikkelen, mensen werven en diensten leveren hingen
wezenlijk samen en zouden in een zeker evenwicht met elkaar ontwikkeld moeten
worden. Ze vormden als het ware een ‘drieëenheid’. Het ging niet alleen om een
onderzoeksproject (A), of een werkgelegenheidsproject (B). Het ging ook om C, het
daadwerkelijk leveren van diensten aan mensen die ze nodig hebben. Dat moest
173

Schema 4.2.3 als bijlage ontwikkeld tijdens eerste fase WZSW-project.
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gebeuren door mensen uit de wijk die potentie hadden om ondersteuning te bieden. De
drie, A, B, C, vormden het LeerWerkDienstenbedrijf (LWDB) – in het midden van de
driehoek getekend – de motor, het instrument en de werkorganisatie die de acties op
gebied van A, B en C ontwikkelt, organiseert, beheert en coördineert.
In de eerste periode van projectfase I werden op elk van de drie onderdelen acties
ondernomen. De vraag/behoefte werd opgespoord via wachtlijstgegevens, signalen van
ouderen-adviseurs en huismeesters (bijlage 4.2.3.4). Er werden mensen geworven voor
oriëntatietrajecten, toeleidingstrajecten, activeringstrajecten. Sommigen stroomden door
naar reguliere baan, anderen kwamen te werken in het project als WZS-werker, andere
waren ‘klaar’ om aan de slag te gaan (bijlage 4.2.3.5). De ontwikkeling en het leveren van
diensten bleef nog beperkt. De voortgang hierin stagneerde, vanwege de discussie over
met welke status mensen diensten gaan leveren? Als vrijwilliger? Gratis? En voor hoe
lang? In het eerste projectjaar werd verhoudingsgewijs de meeste energie gestoken in
werving, toeleiding en scholing van mensen en werden ook de trajecten ontwikkeld. Het
opgeroepen van de actuele vraag (A) en het daadwerkelijk leveren van diensten (C) bleef
daarbij achter. Dat gebeurde vanuit de overtuiging dat geen vraag moest worden
opgeroepen als die niet kort daarop ook daadwerkelijk geleverd kon worden. Na een
eerste inventarisatie werd niet veel reclame meer gemaakt, omdat er eerst voldoende
‘mankracht’ beschikbaar moest zijn om meteen in te kunnen zetten. Verder bleef het
inzetten van woonzorgserviceverleners beperkt, omdat een aantal onderliggende vragen
nog niet beantwoord waren. Tot dan toe werden diensten gratis geleverd maar ook
daarin werd in de eerste periode terughoudendheid betracht om geen beeld te creëren,
dat later zou moeten worden bijgesteld. Een structurele vrijwilligersdienst opzetten was
nadrukkelijk niet het doel van het project. De tweede periode moest worden benut om
antwoord te krijgen op de vraag of een aanpak gericht op de wijk structureel
levensvatbaar kon worden en zo ja, onder welke organisatorische en financiële condities.
Daarom zou in de tweede helft van de projectperiode op hetzelfde niveau moeten
worden doorgegaan met B (werven), maar zouden extra acties ondernomen moeten
worden op A en op C, te weten:
A. Onderzoek behoefte/vraag naar Woonzorgservice diensten
Het in beeld krijgen van de toekomstige vraag, als gevolg van vergrijzing, zelfstandig
wonen van ouderen, gehandicapten in de wijk.(cijfers, demografie etc.) en op welke
wijze direct gereageerd kon worden op de vraag naar diensten die tijdens het onderzoek
in beeld kwamen, om verzekerd te zijn van voldoende inzetbare dienstverleners.
C. Ontwikkelen en leveren van diensten
Om zicht te krijgen op de aard van de behoefte aan ondersteunende diensten zou een
criterium gezocht moeten worden gekoppeld aan schaarste. Of anders gezegd: hoeveel
breng je in rekening voor een dienst?
Ook zou een administratief systeem174 moeten worden ontwikkeld voor registratie
van aanmelding en vraag, beoordelen van diensten, leveren van diensten en betaling.

174

Op basis van ICT-systeem Business Base.
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Bij ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening speelde het dilemma of diensten
gratis of tegen betaling moesten worden aangeboden aan minder draagkrachtige
doelgroepen. Later werd duidelijk dat het project als een experiment kon worden
aangemerkt in het kader van de ontwikkeling van de markt voor persoonlijke
dienstverlening, een invalshoek die in paragraaf 4.6.1 wordt uitgewerkt. Vast stond dat
het WZSW-onderzoek zich moest toespitsen op verkenning van vraagbehoefte in het
gebied tussen betaalde professionele zorg enerzijds en onbetaald vrijwillige
zorgondersteuning anderzijds. Dat betekende in dit stadium van het project dat moest
worden uitgezocht of een mix-formule, door combinatie van financieringsbronnen, kon
worden ontwikkeld. Een formule waarin verschillende geldstromen bij elkaar meer
zouden kunnen opleveren dan los van elkaar. Bij zo’n financieringsmix werd gedacht
aan: gedeelte AWBZ-middelen, gedeelte middelen uit de Bijstandswet, gedeelte
reïntegratiebudget en eigen bijdrage naar draagkracht. Het denken in deze termen vond
plaats toen in het kader van het project ook werd kennisgemaakt met het systeem van
dienstencheques, dat hier nauw verband mee hield (paragraaf 4.3). De vraag of een
volledig marktconforme dienstenorganisatie mogelijk was, speelde niet, alleen al omdat
iedereen die voldoende geld heeft elke gewenste dienst kan kopen. Wel was aan de orde
of alle benodigde hulp in de nieuwe vermaatschappelijkte situatie uit overheidsgeld
respectievelijk premiegeld van zorgverzekeringen moest worden betaald. Of zou een
vorm van ‘public-private-partnership’ een aanvaardbaar vangnet in de wijk kunnen
bieden voor minder draagkrachtige burgers? PRVMZ was dus niet geïnteresseerd in
louter onderzoek naar de behoefte (A), daar was al genoeg van. Evenmin in een project,
dat zich alleen op vrijwilligerswerk dan wel werkgelegenheid richtte omdat er ook op dat
gebied al voldoende was. Onderzoek naar meerwaarde van nieuwe combinaties,
organisatorisch zowel als financieel, kwam in de ontwikkeling van de LWDB-formule
tot uitdrukking met op de achtergrond de vraag of en hoe de eigen verantwoordelijkheid
van burgers zou kunnen samengaan met publieke zorg.
Met de ontwikkeling van het LWDB-formule als kern van het WZSW-concept,
ging een experiment van start gebaseerd op de dynamiek van wisselwerking tussen
(duidelijke) visie, (nieuwe) informatie, personele en financiële randvoorwaarden en actie.

4.2.4

Samenvatting

In juni 2001 tekenden belangrijke dienstverleningsorganisaties in Tilburg een
overeenkomst om deel te nemen aan het project ‘Wonen, Zorg en Service in de Wijk’.
De Gemeente Tilburg, De Wever (verzorgings- en verpleeghuis), Thebe (Thuiszorg),
Wonen Midden Brabant (woningbouwcorporatie), en PRVMZ als initiatiefnemer en
projectontwikkelaar, tekenden voor samenwerking. Gezien de samenstelling van
belanghebbende partijen een uitzonderlijk initiatief. De toekenning van ESF-Equal
subsidie in september 2002 gaf het project een belangrijke financiële impuls. In juni
2003 kon op basis van een nieuw ontwikkeld concept een vestiging van een
LeerWerkDienstenBedrijf officieel in gebruik worden genomen. Met het LWDB kon
worden aangetoond dat het koppelen van de ontwikkeling van arbeidspotentieel aan het
aanbieden van diensten in de wijk een uitvoerbaar concept opleverde met perspectief op
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Gedurende het verloop van het project
werden de doelstellingen door de stuurgroep geëvalueerd en bijgesteld. Het feit dat
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bijsturing van het projectplan op operationeel niveau plaatsvond vanuit strategisch
inbreng door stuurgroepleden, drukte een belangrijk stempel op de aanpak. Om inzicht
te krijgen in de vraag naar woonzorgservice diensten bij inwoners van Tilburg-Noord,
werd in maart 2004 een geïntegreerd bedrijfsontwikkelings onderzoek gestart, dat verder
uitgewerkt wordt in paragraaf 4.3. Bij de eindevaluatie, mei 2004, besloten de
stuurgroepleden om het project met een jaar te verlengen. Dat gebeurde tegen de
achtergrond van de invoering nieuwe WMO die het landschap van wonen, zorg en
welzijn danig zou veranderen. De ontwikkelingsaanpak van het project had aangetoond
hoe de koppeling van beleidsonderzoek aan het lerend organiseren van primaire
processen tot belangrijke resultaten kon leiden. Besloten werd om na verlenging, eind
2005 uitsluitsel te geven of en zo ja binnen welke condities de woonzorgservice
dienstverlening in Tilburg-Noord zou worden gecontinueerd. Nog onvoldoende
duidelijk was aangetoond hoe minder draagkrachtige bewoners die ondersteuning nodig
hadden om zelfstandig te kunnen blijven wonen, gebruik zouden kunnen maken van
diensten en hoe een ‘maatschappelijk verantwoorde’ financiering er uit moest zien. En
ook hoe het inzetten van mensen uit de wijk voor het leveren van diensten zou
bijdragen aan versterking van het woon-werk en leefklimaat in de wijk.175 Het nieuwe
van het concept was dat er dwarsverbindingen konden worden gelegd tussen sectoren,
wonen, zorg, welzijn, arbeid, educatie. Dat impliceerde op termijn verregaande
veranderingen, zowel qua financiering als organisatie en management van
dienstverlening (ontkokering), met als aandachtsgebieden:
- matchen van vraag en aanbod van woonzorgservicediensten;
- ontwikkeling arbeidspotentieel;
- werkgelegenheidsbevordering;
- initiëren van sociale participatie/activering;
- vorm geven aan vermaatschappelijking;
- bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk;
- participatieve beleidsontwikkeling vanwege maatwerk karakter voor buurt en
wijkbewoners.
In verband met het opstarten van nieuwe WZSW-projecten werden praktische
aanbevelingen in do’s en dont’s samengevat (bijlage 4.2.4).
Doorstart Woonzorg Service in de Wijk (bijlage 4.2.5.1)
Op 1 juni 2006 namen bestuurders van Wonen Breburg, Thebe en De Wever het besluit
om het project voor tenminste twee jaar te continueren. Primaire doelstelling van het
voortgezette project was om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de haalbaarheid van de
doelstellingen zowel met betrekking tot de leer-werk-trajecten, als de woon-zorgdiensten. In 2009 werd het project als een aparte BV binnen de zorginstelling Thebe
ondergebracht. In beleidsplannen had de grote thuiszorgorganisatie aangegeven meer
aandacht te willen besteden aan schaalverkleining bij het werken in wijken en buurten.
WZSW had aangetoond nieuwe, voor ouderen betaalbare, laagdrempelige woon-, zorgen welzijnsdiensten te kunnen leveren. Dat serviceverleners met behoud van uitkering
175

Voor onderzoek zie Brouwer & Fermin, 2008.

102

een traject konden volgen binnen het leerwerkdienstenbedrijf zorgde voor de
mogelijkheid om de dienstverlening tegen een goedkoop tarief aan te bieden. In
samenwerking met het ROC werd de mogelijkheid onderzocht (paragraaf 4.4) om een
gecertificeerde beroepsopleiding te ontwikkelen. Daardoor zouden mensen met een
grote afstand tot regulier scholingsaanbod beter toegang tot de arbeidsmarkt moeten
krijgen. Ook werd met WZSW ingezet op ontwikkeling van niet-geïndiceerde zorg. De
gemeente Tilburg stelde zich op het standpunt dat niet altijd een indicatie nodig was met
betrekking tot huishoudelijke zorg. Voor ouderen zou geregeld worden, dat zij zonder
indicatie ondersteuning konden krijgen, waarvan de financiering geregeld kon worden
met het systeem van dienstencheques (paragraaf 4.3).

4.2.5

Conclusies

Ondersteuning bij langer zelfstandig wonen vroeg om een nieuw aanbod van diensten
op het gebied van wonen, zorg en welzijn, gericht op activering en versterking van het
sociale netwerk. Hier was een rol weggelegd voor gemeenten om het initiatief te nemen
voor een betaalbaar dienstenpakket met als doel participatie van ouderen en mensen met
beperkingen. Dat vertaalde zich in de volgende conclusies:
Meer doen met minder
Het professionele dienstenaanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn was
behalve onoverzichtelijk, onvoldoende op elkaar afgestemd waardoor sprake van
enorme ‘overlap’ en bureaucratie. Door het bestaande dienstenaanbod uit verschillende
sectoren beter op elkaar af te stemmen zou enorme efficiency winst geboekt kunnen
worden zowel financieel als qua toegankelijkheid.176 Maar ook door gebruik te maken
van het ‘natuurlijke reservoir’ van mensen die willen re-integreren, inburgeren en/of
sociaal actief willen zijn, kan het vraagstuk van tekort aan menskracht worden
teruggedrongen en het beroep op uitkeringen worden beperkt. Omdat functionele
samenwerking tussen dienstverleningsorganisaties nog in beperkte mate aan de orde is,
kunnen initiatieven van gemeenten, die vaak veel van deze organisaties financieren,
hierin verandering brengen. Bij invulling van deze maatschappelijke taak zouden ook
bestaande financieringssystemen moeten worden herijkt.177
Ondersteuning zelfredzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
In de WMO ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers en voor de zorg
voor anderen. Pas daarna komt professionele hulp om de hoek kijken. Dit legt grote
druk op de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, traditioneel van grote betekenis, ook in
de zorgsector. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat 45% van de mantelzorgers zich
matig of ernstig overbelast voelt178. Aanvulling van dienstverlening zou hen kunnen
ontlasten. Er is behoefte aan nieuwe vormen van dienstverlening en aan nieuwe vormen
van vrijwilligerswerk ook als onderdeel van re-integratie, als opstap naar betaald werk of
sociale activering. Nieuwe groepen als vitale senioren en jongeren kunnen op andere
RMO, 2010.
Zoals bij de invoering van de nieuwe Zorgwet 01-01-2015.
178 SCP (2009a)
176
177
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wijze in de eigen wijk worden aangesproken. Dit komt de sociale binding in de
samenleving ten goede.
Sociale arbeidsparticipatie
Het WZSW-bedrijfsconcept is wijkgericht en als leer-werk-dienstenbedrijf een
combinatie van het ontwikkelen van arbeidspotentieel door leerwerktrajecten met het
leveren van persoonlijke diensten aan huis. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die
middels een leer-werktraject vaardigheden worden bijgebracht maken meer kans op de
arbeidsmarkt. Behalve reïntegratie kansen, schept WZSW werk aan de onderkant van de
arbeidsmarkt.
Samenwerken in de wijk
Lokale maatschappelijke organisaties werkzaam op het gebied van wonen, zorg en
welzijn, reïntegratie en scholing worden door WZSW met elkaar in contact gebracht. Er
wordt samengewerkt met thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen,
woningcorporaties, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, welzijnswerk, gemeentelijke
diensten, SW-bedrijven, ROC’s, maar ook met particuliere bedrijven. Dat werkt
efficiency verhogend.
Participatie en integraal lokaal sociaal beleid
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten die verband houden
met het bevorderen van allerlei vormen van participatie van hun inwoners.
Dit vraagt om een integrale, samenhangende regierol en behalve visie en ambitie, lef om
de mogelijkheden van de nieuwe wetten te benutten.179 Nieuwe vormen van
samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen (integraal) en met externe partners
vereisen creativiteit, een open blik, gerichtheid naar buiten en een andere taal. De WMO
vormt het wettelijk kader voor de nieuwe rol van gemeente bij het ondersteunen en
‘laten meedoen’ van kwetsbare groepen. Met WZSW werd aangetoond dat gemeenten
praktische mogelijkheden kunnen onderzoeken, die koppeling van de uitvoering van
WWB en WMO biedt, waardoor meerdere doelgroepen bij de samenleving worden
betrokken.
Aan het einde van de eerste fase van het WZSW-project medio 2005 was het de
vraag of en hoe WZSW een vervolg zou krijgen. PRVMZ had met het project ingezet
op onderzoek naar mogelijkheden om tekorten in de zorg te pareren met als
eindresultaat een concept dat stevig in de steigers stond. De kernelementen waren
benoemd wat betreft positionering, structuur, werkwijze en meerwaarde in het kader van
WMO en WWB en was rijp voor implementatie. Tijdens de projectuitvoering was de
PRVMZ onafhankelijk initiatiefnemer zonder uitvoerend belang en kon vanuit die
positie de strategische positionering van het project bewaken, mede definiëren en de
stakeholders samenbrengen. Het was de vraag wat die positie voor verdere ontwikkeling
van het concept betekende. Zo was er ook de vraag of andere gemeenten dan Tilburg
voordeel zouden kunnen hebben bij toepassing van het concept. Het was aan de
PRVMZ om zich te beraden op een vervolg vanuit de kerntaak: Bijdragen leveren aan
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de ontwikkeling van infrastructurele ontwikkeling op het gebied van wonen, zorg en
welzijn om het zelfstandig wonen van burgers te bevorderen met het oog op een zo
goed mogelijke kwaliteit van leven. In het vervolg van dit onderdeel wordt dieper
ingegaan op initiatieven in het verlengde van de eerste fase van het project.

4.2.6

Reflectie innoveren en participeren met WZSW(1)

Recombineren als innoveren
Een belangrijke impuls voor reflectie op onderliggende factoren die de kracht van het
WZSW-concept bepaalden leverde de deelname aan een ontmoetingsdag in oktober
2004. Met het begrip ‘recombinatie’ werd een vorm van vernieuwing door
samenwerking geïntroduceerd waarbij het gaat om het ontwikkelen van combinaties
tussen sectoren die elkaar aanvullen.180 Recombinatie is een reactie op verder gaande
specialisatie binnen sectoren, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Behalve drie
zelfstandige sectoren, wonen, zorg en dienstverlening, zijn ook publieke en private
partijen aangewezen op nieuwe vormen van samenwerking. Nadenken over
recombinatie stimuleert het verbinden van denken met doen over maatschappelijke
problemen. De invalshoek maakte duidelijk dat het concept nog andere ‘zaken’ met
elkaar verbindt, zoals de ontwikkeling van ketensamenwerking, sociale activering en
leefbaarheid in de wijk.181
Participatie en beleidsontwikkeling
De uitwisseling in het kader van het ESF-Equal project leverde interessante
vergelijkingen met het Belgische project ‘Regie buurt- en nabijheidsdiensten’. Beide
projecten waren gericht op het ontwikkelen van arbeidspotentieel bij mensen die niet op
eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt vonden. De koppeling van dit vraagstuk in het
Nederlands project aan een ander urgent maatschappelijk probleem, de tekorten in de
ouderenzorg, bleek tot extra ontwikkelkracht bij te dragen ten opzicht van het Belgische
project.
De Belgische buurtdiensten werden gekenmerkt door een consequente vorm van
participatie om kansengroepen zowel aan de kant van werknemers als van dienstvragers
te motiveren te activeren. Buurtdiensten boden arbeid en dienstverlening op maat
gebaseerd op een participatief proces met de doelgroep en buurtbewoners. Deze aanpak
van wederkerig activerend dienstverlenen betekende een belangrijke stimulans voor de
visieontwikkeling over empowerment. Echter, zo veel als de ontwikkeling van
buurtdiensten aansloot op dienstverleners en afnemers, zo weinig aansluiting was er met
lokale besturen en sectoren. De Belgische buurtdiensten creëerden jobs en zorgden voor
nieuwe en aanvullende dienstverlening, maar koppelden dit onvoldoende aan de
maatschappelijke belangen en ‘hot items’ op politiek en maatschappelijk vlak. Door
bottom-up te werken was er in het Belgische project onvoldoende aandacht voor
draagvlak bij beleidsmakers.
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Weening, 2005.
‘Het tijdperk van de verknoping’ PRVMZ, 2002.
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Deze vergelijking maakte duidelijk dat het Nederlandse project werd gekenmerkt
door een sterke mate van participatieve beleidsontwikkeling. De stuurgroep was
samengesteld uit personen die als directies direct invloed hadden op
beleidsontwikkelingen. Ook waren de partners zowel inhoudelijk als financieel sterk
gecommitteerd aan het project, hetgeen bij hen een belangrijk bewustzijn schiep om
door samenwerking tot structurele vernieuwing te komen. Het leverde een positieve
bijdrage aan het samenwerkingsklimaat. Het project slaagde er ook in om door het
sterke bestuurlijke draagvlak een breed spectrum van urgente maatschappelijke
vraagstukken te combineren.
Financiële en personele tekorten
Het systeem van dienstencheques dat werd ‘geïmporteerd’ uit de Europees Belgische
samenwerking, leverde een belangrijke bijdrage aan het project. Op basis van de visie niet
voor niets182 werd onderzoek naar toepassing van dienstencheques uitgevoerd bij het
gebruik maken van woonzorgservice diensten. De vraag was of het gebruik
mogelijkheden zou scheppen om verschillende financieringsstromen te verbinden aan
een gebruikersvriendelijk betaalsysteem.183 Door een mix van bijdragen in de kosten en
financiering moest duidelijk worden of een levensvatbaar verdienmodel van het
LeerWerkDienstenBedrijf mogelijk was. Op dit onderwerp wordt in paragraaf 4.3 verder
ingegaan. Vanuit landelijk perspectief waren er twee belangrijke motieven om de
ontwikkeling van WZSW aandacht te geven. Het was actueel om na te gaan hoe de
wijziging van de AWBZ en de invoering van de WMO alsook de uitvoering van de
WWB zouden kunnen leiden tot geëigende nieuwe vormen van financiering van
woonzorg service diensten aan huis. En het was van belang om op lange termijn te
voorzien in voldoende arbeidspotentieel in de sector. Daarom werden initiatieven
uitgebreid om in samenwerking met ROC’s onderzoek op te zetten naar ontwikkeling
van een erkende middelbare beroepsopleiding (paragraaf 4.4).

4.3

Integraal onderzoek dienstencheques

4.3.1

Reclame actie, onderzoek en conceptontwikkeling

Het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van dienstencheques werd uitgevoerd in
de tweede helft van het WZSW ESF-project in 2004. Het had als kenmerk dat het
geïntegreerd plaats vond. Een vernieuwende aanpak waarbij onderzoek gekoppeld werd
aan de ontwikkeling van werkprocessen, uitvoering van kernactiviteiten en
strategieontwikkeling. Het toepassen en verder ontwikkelen van deze aanpak, was een
vervolg op de werkwijze die bij de twee voorgaande praktijkonderzoeken werd gevolgd.
Het onderzoek vond plaats in de vorm van een reclame actie184 en was gericht op het
‘werkenderwijs’ inzichten en vaardigheden ontwikkelen bij projectmedewerkers en
dienstverleners. Verbandhoudend met organisatie en management van vraag en aanbod
Wat het onderscheid met kostenloze vrijwillige dienstverlening onderstreept. vanuit visie en met het oog op
beeldvorming
183 Het onderzoek naar het gebruik van dienstencheques, wat in het kader van dit project begon, leidde zoveel jaren later
tot definitieve invoering van het systeem in de Gemeente Tilburg.
184 Bewoners in de wijk kregen dienstencheques in de bus die recht gaven op een uur gratis dienst verlening
182
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van diensten c.q. het functioneren van het LWDB. Het onderzoek was dus gekoppeld
aan het leren managen (plannen, coordineren, controleren) van uitvoering van
dienstverlening en bijbehorende processen. Uitvoering van de reclame actie moest
betrokken projectmedewerkers op basis van ervaring, inzicht verschaffen in hoe zij
effectief konden samenwerken (collectief leerproces).

Figuur 4.3.1: Model Dienstencheque

Het idee om de mogelijkheden van toepassing van dienstencheques te onderzoeken
kwam voort uit de transnationale samenwerking in het kader van het ESF-Equal project.
Tijdens de internationale uitwisselingsbijeenkomsten werd de aandacht gevestigd op een
experiment van het Vlaams ministerie met de inzet van ICT in woonzorgdienstverlening
en de toepassingsmogelijkheden van vouchers. Het betrof twee initiatieven op het
terrein van werkgelegenheidsontwikkeling: Dienstenwijzer en Dienstencheques. Het
systeem trok speciale aandacht bij de ontwikkeling van het WZSW-concept, omdat
betaalbaarheid van nieuwe vormen van dienstverlening een belangrijk onderzoeksthema
was. Een werkbezoek aan het Vlaams Ministerie van Werkgelegenheid in Brussel door
twaalf WZSW projectpartners schiep de gelegenheid om ‘met een blik van buiten naar
binnen’ uitgebreid over dit onderwerp te discussiëren.185 Daardoor raakten zij als
stakeholders enthousiast en meer betrokken bij het meedenken over de ontwikkeling
van het concept. Met de gesubsidieerde dienstencheques konden particulieren bij
gekwalificeerde ondernemingen betalen voor diensten aan huis. De toepassing in België
maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door en is nu een vast onderdeel van
de diensteneconomie. Daarbij functioneerde www.dienstenwijzer.be186 als een informatie
netwerk dat vraag en aanbod verbond. Particulieren met behoefte aan
woonzorgwelzijnsdiensten, in België bekend als buurt- en nabijheidsdiensten, konden
via de site contact zoeken met dienstverleners. Een variant van het systeem van
dienstencheques werd een belangrijk onderdeel bij de vormgeving van het LeerWerk
Diensten- Bedrijfsconcept. In een artikel over de stelselwijziging zorg en welzijn hield
Huijsman een pleidooi voor het gebruik van dienstencheques. Een pleidooi dat aan sloot
op de ervaringen met het toepassen van dienstencheques in het WZSW-project.
Om de weg na indicatie te vrijwaren van ingewikkelde bureaucratie, administratie en
toewijzingstrajecten kan de gemeente een voucher aan de desbetreffende burger meegeven. Als de
185
186

Werkbezoek Vlaams Ministerie van werkgelegenheid, 2 december 2003.
www.dienstenwijzer.be werd als voorbeeld gebruikt bij vormgeving van de site www.wzsw.nl.
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discussiepunten rond de WMO op deze manier worden benaderd, wordt een groot deel van de
bezwaren in de kiem gesmoord. De keuzevrijheid van burgers wordt maximaal gediend. In plaats
van beperkt te worden in zijn vrijheid door het inkoopgedrag van een zorgkantoor of gemeente,
wordt hij gefaciliteerd om maximale keuze te hebben. De overheadkosten van de gemeente zijn
minimaal en bureaucratie wordt vermeden. Het ondernemerschap van aanbieders van zorg- en
welzijn wordt door concurrentie gestimuleerd en de kosten kunnen worden beheerst door de
gemeente. De gemeente kan zo nodig zijn eigen inkomenspolitiek bedrijven. Beunhazerij en een
zwartgeldcircuit wordt vermeden. En last but not least: er wordt een modern model ingevoerd dat
ook van toepassing kan zijn op andere wetgeving.187

4.3.2

Organiseren, managen, ontwikkelen

Voor het onderzoek reclameactie dienstencheques werd een plan van aanpak opgesteld
(bijlage 4.3.2.1). Afnemers van diensten, bewoners in de wijk kregen per post een
reclamebrief bezorgd. Er werd een inschatting gemaakt welke bewoners benaderd
moesten worden door bekenden uit hun sociaal netwerk, om de informatie persoonlijk
over te brengen. Op het moment dat bewoners zich aanmeldden om gebruik te willen
maken van de dienstverlening mocht er geen lange wachttijd bestaan voor het leveren
van de dienst. Hier lag de uitdaging een oplossing te vinden voor de kloof tussen
onderzoek en praktijk waarmee men te maken kreeg bij het integreren van organiseren
en onderzoeken. Om die afstemming tussen vraag en aanbod goed te laten verlopen
werden de duizend geselecteerde adressen fasegewijs benaderd. Zo kon, afhankelijk van
de respons en de beschikbare dienstverleners, het tempo van de uitvoering worden
bepaald. Dat leverde ervaring op met planning en coördinatie van de
managementprocessen. Dit afstemmingsvraagstuk was cruciaal voor de ontwikkeling
van inzicht in organisatie en management van het leerwerkdienstenbedrijf. De
dienstverleners) moesten worden begeleid in de ontwikkeling van vaardigheden waarvan
de instructie over het gebruik van de cheques deel uitmaakte. Het gebruik leidde tot
kostenbewustzijn en kwaliteitscontrole aan de basis: bij dienstvrager en dienstverlener.
In ongeveer vier maanden werden bij duizend huishoudens in Tilburg-Noord
reclamebrieven met een gratis dienstencheque bezorgd. Na elke fase werd in verband
met capaciteitplanning, opnieuw bekeken of wijzigingen/aanpassingen wenselijk waren.
Aan het matchen van dienstvrager en dienstverlener werd nadrukkelijk aandacht besteed
door professionele begeleiders in dienst van het project. Ook moesten zorgvuldige
werkwijzes en procedures gevolgd worden omdat er sprake was van dienstverleners in
opleiding. Dienstvragers werden zoveel mogelijk gevraagd om dienstverleners te
ondersteunen bij het aanleren van beroepscompetenties. Dat stelde hoge eisen aan
begeleiders van het project (bijlage 4.3.2.2). Van alle transacties die plaatsvonden
rondom verspreiding van de cheques, werden de gegevens op systematisch wijze
geregistreerd en in een onderzoeksrapport vastgelegd en geanalyseerd.

187

Huijsman, 2004: 2.

108

4.3.3. Reflectie leren en onderzoeken
Primair onderzoeksresultaat (bijlage 4.3.3.1)
Het reclameactieonderzoek werd systematisch opgezet en uitgevoerd en gekoppeld aan
de ontwikkeling van het LWDB. Ook de analyse van de gegevens gebeurde systematisch
en leverde een viertal conclusies op over bevindingen van gebruikers. Klanten bleken
uitgesproken positief over de dienstverlening. Uit analyse van de file ‘telefonische
nabelactie’ kwam naar voren dat personen die een gratis cheque ontvingen in
meerderheid verwachtten daarvan in de toekomst gebruik te maken. Personen die
daadwerkelijk van hun gratis cheque gebruik hadden gemaakt, gingen ook over tot het
kopen van cheques. Dat werd gezien als indicatie voor reële behoefte aan
ondersteuning. Verder leverden de data aanbevelingen op over toekomstig marketing
onderzoek, klantenbinding en uit te breiden marktpotentieel.
Ontwikkeling van het bedrijfsconcept
Een tweede resultaat lag op het niveau van de ontwikkeling van planning, coördinatie en
controleprocessen en de geleidelijke vertaling ervan naar een systeem van
bedrijfsvoering. De verschillende onderdelen ‘onderzoeken, organiseren, managen en
leren’ grepen in de reclameactie dienstencheques in elkaar. Behalve dat het onderzoek
gericht was op het verkrijgen van betrouwbare data over het gebruik van
dienstencheques op basis van antwoorden op vragen, was het ook onderdeel van de
ontwikkelingsstrategie van het WZSW-bedrijfsconcept. Daarvoor werden vooraf doelen
geformuleerd: ‘Bereik van het onderzoek’ (bijlage 4.3.3.2). Het onderzoek was als
reclame-actie bedoeld om naamsbekendheid te geven aan WZSW-dienstverlening bij
bewoners van de wijk. Met het oog op onderbouwing van een bedrijfsplan zou een
verdienmodel ontwikkeld moeten worden; dienstencheques als betaalmiddel en
inkomstenbron voor betaalbare dienstverlening. De vraag was of afnemers bereid waren
om voor WZSW diensten te betalen? En of zij daarvoor voldoende financiële middelen
hadden? Verder speelde de vraag hoe het gebruik van dienstencheques werkte in de
communicatie tussen afnemers en WZS-verleners. Was het een adequate vorm van
kwaliteitscontrole tussen dienstvrager en dienstverlener? Zou het gebruik de
administratie transparanter maken en bijdragen aan het bespreekbaar maken van de
relatie tussen behoeften en koopkracht? De centrale vraag was of de functie
woonzorgserviceverlener in de praktijk werkbaar was door het gebruik van
dienstencheques? Voor de ontwikkeling van het bedrijfsconcept was het van belang om
inzicht te krijgen in een adequate afstemming van vraag en aanbod en tevens om
ervaring op te doen met financieel/administratieve registratie van dienstverlening188
(bijlage 4.3.3.3).
Lerend samenwerken
De professionele aanpak en de inhoudelijke resultaten van het onderzoek werkten
positief op het vertrouwen van de leden van de stuurgroep. Door de schaal en kwaliteit
In loop van het project werd als experiment een administratief registratie systeem (Busines Base) gebruikt wat in de 2e
fase tot ontwikkeling van speciale bedrijfssoftware leidde.
188
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van uitvoering van het onderzoek kreeg het project ‘voet aan de grond’ bij
belanghebbenden als dienstenafnemers, projectmedewerkers en projectpartners.
Gerichte bespreking van de resultaten van onderzoek met de leden van de stuurgroep,
was onderdeel van de aanpak om inhoudelijk draagvlak te ontwikkelen. De leden
leverden waardevolle inbreng over de potentiële vraag naar dienstverlening en de
mogelijkheden om deze met een nieuwe doelgroep dienstverleners te leveren (bijlage
4.3.3.4). Een aanpak die bijdroeg aan de positieve waardering bij projectpartners voor de
kwaliteit van projectaansturing.
Ontwikkeling lokaal beleid
Als partner en financier van het WZSW-project raakte de gemeente direct en langdurig
betrokken bij onderzoek naar de praktische mogelijkheden en uitvoerbaarheid van
dienstencheques.189 Ook raakte daardoor de gemeentelijke organisatie bekend en
vertrouwd met de mogelijkheden van het gebruik van dienstencheques om nieuw beleid
vorm te kunnen geven. Dienstencheques, mantelzorgvouchers en alphacheques190,
vonden geleidelijk aan ingang, als onderdeel van een betaalsysteem van dienstverlening
in de Gemeente Tilburg191 en maken daarvan tot op heden deel uit (bijlage 4.3.3.5).
Lerend onderzoeken
Kritische reflectie op de onderzoeksopzet leverde aanzetten om inzichten te
ontwikkelen in leerprocessen vanuit verschillende actoren die betrokken waren bij het
onderzoek. Zo werd de onderzoeksopzet van commentaar voorzien door Dr. Homan
(bijlage 4.3.3.6).

Figuur 4.3.3: Advies plan van aanpak onderzoek dienstencheques (Dr. Homan)

Het WZSW-project genoot een status waarmee de Gemeente Tilburg zich nadrukkelijk profileerde (zie DVD
‘meedoen loont’ op www.wzsw.nl).
190 De alfacheque is een vorm van persoonsgebonden budget dat kan worden ingezet voor huishoudelijke hulp voor
mensen die dat zelf niet (meer) kunnen.
191 “Samen hebben we een model ontwikkeld waarmee kwetsbare Tilburgers goed ondersteund worden, en dat
tegelijkertijd betaalbaar blijft voor de gemeente. Dat is prima gelukt. Ik weet zeker dat veel andere gemeenten deze aanpak
met heel veel belangstelling volgen.” wethouder Marjo Frenk (2011) via Tilburg.com. Geraadpleegd 15 mei 2015.
189
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Eén van de meest tastbare effecten van inzichten door deze benadering werd de
beeldproductie waarin het WZSW-concept aan een breed publiek werd voorgesteld: de
DVD Wonen, Zorg en Service in de Wijk. Om verdere ontwikkeling van het systeem
van dienstencheques in relatie tot ontwikkeling van de markt voor persoonlijke
dienstverlening te illustreren, verwijs ik hier naar een vergelijkend onderzoek,192 waarin
de relatie in verband wordt gebracht met ontwikkeling van de tertiaire sector (sociale
economie). Dienstencheques zijn in België ingeburgerd geraakt om persoonlijke
diensten te betalen. De cheques maken deel uit van beleid dat gericht is om de vraag
naar diensten te ondersteunen en om zwartwerk te ‘witten’. In het artikel van de
European Trade Union Institute worden de drijfveren achter de ontwikkeling van
persoonlijke diensten onderzocht en het systeem van dienstencheques geëvalueerd. De
Belgische en Franse systemen worden uitgelegd en de auteur stelt voor beide systemen
de uitdagingen vast op het vlak van kosten en de kwaliteit van de werkgelegenheid. Ook
in Nederland staat het systeem in de politieke belangstelling (zie citaat en bijlage 4.3.3.7)
als het gaat over verdere ontwikkeling van de markt voor persoonlijke dienstverlening
(paragraaf 4.6.1).
Het debat in de jury was ook over Hulst hevig, maar uiteindelijk is de keuze unaniem positief.
Van Ginkel: ‘Hulst doet daarin wat veel gemeenten doen of proberen: alle partners op elkaar
binden, en dat zo lean mogelijk organiseren met zoveel mogelijk maatschappelijk effect. Opvallend,
innovatief en letterlijk voorbeeldig voor andere gemeenten is de inzet van dienstencheques. Kosten en
baten, individueel en maatschappelijk, worden via dit middel op een creatieve wijze transparant
met elkaar in verband gebracht. De jury is benieuwd hoe bureaucratie ook op iets langere termijn
op dit thema vermijdbaar is.’193

4.4

Vernieuwen middelbare beroepsopleiding

4.4.1

Veranderende vraag naar dienstverlening

In de brief ‘Wonen en zorg op maat’ van 25 juni 2001 formuleerde de toenmalige
staatssecretaris als doelstelling van beleid voor wonen en zorg:
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen in alle omstandigheden en fasen van het leven
zolang en zoveel mogelijk te handhaven. Om die breed gedragen maatschappelijke doelstelling te
verwezenlijken is het noodzakelijk om mensen met een zorgbehoefte – w.o. ouderen, lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten en (ex-) psychiatrische patiënten - optimale keuzemogelijkheden te
bieden en de kwaliteit van zorg en van wonen te vergroten.194
In de brief werd aangegeven dat de discussie over wonen en zorg meer en meer in de
richting ging van leefbaarheid en welzijn van mensen met een beperking. Kernpunt van
beleid was de totstandkoming van een breed aanbod aan combinaties van
Sansoni, 2009.
Het potentieel van dienstencheques waar het innovatie betreft bleek ook uit de in 2013 toegekende PinkRoccade
Innovatie Award aan de Gemeente Hulst als meest innovatieve gemeente van Nederland. Via www.gemeente.nu.
Geraadpleegd 22 mei 2015.
194 Vliegenthart, 2001: 1.
192
193
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dienstverlening op het terrein van wonen, zorg en welzijn, gericht op het bevorderen
van het zelfstandig wonen. Dit beleid vertegenwoordigde structurele ontwikkelingen in
de samenleving (par 4.1.1). Er kwam aandacht voor de woonomgeving en de
aanwezigheid van voorzieningen die het zelfstandig wonen beter mogelijk moesten
maken.195 Deze beleidsvisie betekende een wake-up call voor reguliere aanbieders van
woon-zorg-welzijnsdiensten om innovatieve initiatieven te beantwoorden. Eén van de
externe samenwerkingspartners van het WZSW-project betrof de MBO-sector. ROC’s
kregen steeds meer signalen en verzoeken van het werkveld om aan de toekomstige
vraag naar diensten aan huis gehoor te geven. Samen met het ROC werd vanaf het begin
van het project nagedacht over de vraag: hoe te anticiperen op maatschappelijke
ontwikkelingen vanuit het reguliere beroepsonderwijs.

4.4.2

Visie op beroepsprofiel

De vermaatschappelijking van de zorg en het streven van de overheid mensen minder
snel in een intramurale zorginstelling op te nemen, vroeg om anders georiënteerde en
anders geschoolde dienstverleners. Bestaand dienstenaanbod werd gekenmerkt door een
sterk versnipperd patroon. Ook speelde de behoefte aan ondersteuning om zelfstandig
te kunnen wonen niet zozeer met betrekking tot specialistische zorg, maar veel meer op
het gebied van alledaags levensonderhoud.
Met deze gesignaleerde behoefte aan ADL-ondersteuning was het de vraag wat dat
betekende voor een nieuw beroepsprofiel en een bijpassende beroepsopleiding.196 De
gesprekken tussen WZSW en ROC’s hadden van het begin af aan als doel: nagaan welk
passend nieuw onderwijsaanbod moest worden ontwikkeld op het terrein van zorg- en
dienstverlening (bijlage 4.4.2.1). Dat betekende onderzoek naar opleidingstrajecten met
het oog op de toekomstige vraag. Het zou naast praktische vaardigheden vooral ook
moeten gaan over het aanleren van een beroepshouding die de hulpvraag van cliënten
centraal stelt. En de valkuil vermijdt om alles voor de cliënt te regelen. Dat hield
verband met de ‘kantelende’ visie op onderwijs waarbij het belang van empowerment
zowel voor de dienstverlener als voor de dienstvrager aan de orde was. De vraag was
hoe dat uitgangspunt vertaald zou moeten worden in een nieuw opleidingsprofiel. In het
eerste jaar van uitvoering van het project in Tilburg-Noord had zich een nieuwe
beroepsinhoud afgetekend. Daarbij werden activiteiten gecombineerd die tot dan toe in
drie sectoren gescheiden werden aangeboden: ondersteuning op het terrein van
huishoudelijk werk, klussen onderhoud (wonen), lichamelijke zorg en begeleiding bij
sociaal welzijn. In het najaar van 2002 vond een experimentele uitvoering van een
zogenaamd toeleidingstraject plaats wat binnen het WZSW-project was ontwikkeld in
samenwerking met de ROC-groep. Het traject had een programma waarin werkervaring,
opleiding en begeleiding centraal stonden. Het kon worden gevolgd door
geïnteresseerden in werken in de zorg aan huis.
Het toeleidingstraject was niet alleen gericht op binnen de reguliere thuiszorg
gekwalificeerd werk uitvoeren. Het accent lag ook op stimulering voor arbeidsparticipatie. Het nieuwe traject hield in meerdere opzichten maatwerk in en voorzag
In de tweede fase van het onderzoeksproject zou aan de orde komen hoe ministeries van VWS, VROM, SOZA, de
aanpassing van de wetgeving toetsten aan het WZSW-project als ‘good practice’.
196 Met ADL worden de handelingen bedoeld die mensen in het gewone dagelijks leven verrichten.
195
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volgens de projectgroep in een ‘gat in de markt’. Met name het via stageplaatsen in de
instellingen kennis maken met werken in de zorg, sloeg aan. In het verlengde hiervan
was het eens te meer van belang dat er een nieuwe erkende MBO-opleiding zou komen.
Gebleken was dat mensen met weinig opleiding hoge drempels ervoeren om regulier
opleidingsaanbod te volgen, ook al betrof het basisopleidingen. Dit was aanleiding voor
speciale aandacht voor deze ‘oorzaak’ van uitsluiting van toegang tot onderwijs en
arbeidsmarkt. Het persoonlijk maatwerk dat vereist was, bleek moeilijk inpasbaar in
bestaand, aanbodgericht beroepsonderwijs. Dat had te maken met het grootschalig
georganiseerde onderwijsinstituut (ROC), maar ook met ontwikkelingen op het gebied
van het nieuwe leren. Een kleinschalig project als WZSW was als proeftuin in de
gelegenheid om te onderzoeken en te experimenteren met nieuwe vormen van
ontwikkeling van mensen met afstand tot onderwijs. Vanuit het samenwerkingsverband
WZSW, het ROC, het buurtwerk, intramurale zorg en Thuiszorg kwam nog een ander
traject, het zogenaamde activeringstraject tot ontwikkeling. Dat was specifiek gericht op
allochtone vrouwen die over hun toekomst wilden nadenken om zich er meer bewust
van te worden hoe hun kansen op een betaalde arbeidsplaats te verbeteren.197 Het
merendeel van de vrouwen bleek na afloop van een activeringstraject een versterkte
positie te hebben, waar het hun zelfontplooiing betrof en de positie in hun gezin. Met de
werkervaring die zij opdeden vond een aantal deelnemers een betaalde baan. Ook
stroomden enkelen door naar een toeleidingstraject. Naast het activerings- en
toeleidingstraject werd het orientatietraject ontwikkeld, waarvan het doel was om
middels een korte stage deelnemers vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden.
Veel vrouwen hadden een negatief zelfbeeld wat hen weerhield van werken in de zorg.
Concrete ervaring opdoen alvorens te moeten besluiten tot het volgen van een opleiding
verkleinde die drempel. Het oriëntatietraject leverde behalve een kennismaking met
tweedekans onderwijs een minstens zo belangrijke ervaring met sociale participatie. Het
vergroten van kansen op betaald werk ging hier ‘hand in hand’ met het
stimuleren/verbeteren van zelfredzaamheid in het sociaal maatschappelijk functioneren
Tegen deze achtergrond ontstond het initiatief om een nieuwe erkende MBO-opleiding
te ontwikkelen die zou aansluiten op trends in de samenleving en het niveau waarop veel
van de trajectdeelnemers functioneerden. Door het mogelijk maken van toegang tot
gekwalificeerd onderwijs in de zorgdienstverlening zou een groot potentieel het
toekomstig tekort aan arbeidskrachten kunnen terug dringen. Op basis van de
ervaringen met die nieuwe trajecten besloot WZSW in samenwerking met de ROC’s de
mogelijkheden van het ontwikkelen ven een opleiding te onderzoeken. Het concept
functieprofiel (bijlage 4.4.2.3) van de ‘Woonzorgserviceverlener’ gaf richting aan een
nieuwe beroepsopleiding198 samengesteld uit de componenten: klussen, huishouden,
boodschappendienst, tuinonderhoud, eenvoudige lichamelijke verzorging, hulp bij eten
en drinken, slaapdiensten en huisbezoek. Voor ROC’s betekende dat ten opzichte van
het bestaande aanbod een combinatie uit meerdere deelopleidingen gemaakt moest
worden: welzijn, gezondheidszorg, facilitaire dienstverlening en techniek. De jarenlange
ervaringen met toeleiding en ontwikkeling van meer dan honderd personen binnen het
Persoonlijke empowerment van sociaal kwetsbare doelgroep.
Zoals daarvan ook sprake is in de ontwikkeling van technische opleidingen met samenbrengen van informatica,
electronica en mechanica, (mechatronica)
197
198
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WZSW-project leidde in mei 2005 tot een gezamenlijk opleidingsontwerp (bijlage
4.4.2.4) en werd eind 2005, voor de ontwikkeling van een nieuwe beroepsopleiding,
sudsidie toegekend (bijlage 4.4.2.5).
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H van Zundert

Figuur 4.4.2: Schematische project weergave (script DVD woonzorgserviceverlener)

4.4.3

Het innovatieve gehalte van de opleiding

Voor wat betreft het beroepsprofiel ging het om zowel praktische vaardigheden als om
een beroepsattitude die de hulpvraag van cliënten centraal stelde. Essentieel voor de
competenties was de vaardigheid om een appèl te doen op de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt en te focussen op het verbeteren van de
zelfredzaamheid. Dat veronderstelde de vaardigheid om hierover met de cliënt in
gesprek te gaan. Bij ‘Woonzorgservice’ wordt de kwaliteit van dienstverlening bepaald
door de kwaliteit van communicatie. Het gaat vanuit deze optiek niet alleen om doe
vaardigheden maar ook om het vermogen positief zelfkritisch te kunnen communiceren.
Het vraagt om een didactisch concept dat zelfontplooiing in verband brengt met
ontwikkeling van activerende dienstverlening. Dat de dienstverlener activiteiten uitvoert
in samenhang met de beleving van de klant. Deze visie kreeg in de opleiding vorm door
het gebruik van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en assessment als onderdeel
van beroepsontwikkeling. Ook werden eerder verworven competenties (EVC) in
verband gebracht met het POP. Het centraal stellen van de student betekende dat
opleiding en het ‘werkveld’ ook gericht moesten zijn op het faciliteren van het
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persoonlijk leerproces en de eigen verantwoordelijkheid. Dat betekende een beroep te
doen op een actieve leerhouding door nieuwsgierigheid te prikkelen, eigen leerdoelen te
formuleren, en te evalueren en reflecteren. Om een dergelijke actieve leerhouding te
stimuleren kwam het ook aan op een gevarieerde, op het beroep gerichte, leeromgeving
die ruimte bood voor een persoonlijke leerstijl waardoor beroepsopleiding en
persoonlijke ontwikkeling in elkaars verlengde zouden liggen. Deze visie op onderwijs
vroeg om vertaling in een nieuw te ontwikkelen functie WZS-verlener (bijlage 4.4.3.1).
Ontwerpen van het opleidingsplan
Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en ROC’s had als
opdracht om vanuit een beroepscompetentieprofiel (figuur 4.4.3) een opleidingsmodule
uit te werken en vanuit deze combinatie een leerplanschema. Voor de coördinatie van
het project werd een projectleider aangetrokken.
-

Klantgerichte dienstverlening kunnen bieden
o Bieden van adl-ondersteuning (lichamelijk en op het gebied van mobiliteit.
o Ondersteunen van mantelzorg
o Ondersteuning van woon- en leefomgeving (klusjes doen, sfeer aanbrengen,
veiligheid, en sociale contacten)
o Coachende houding naar klanten
o Vraaggericht werken

-

Werknemer zijn
o Rechtspositie als werknemer (rechten en plichten)
o Werken in teamverband, collegialiteit
o Beroepsattitude (geheimhouding, privacy)
o Veiligheid
o Grenzen bewaken van eigen beroep en functie
o Profileren van het beroep

-

Burgerschapscompetenties
o Kennis van de sociale kaart
o Netwerken
o Waarden en normen van de multiculturele samenleving

Figuur 4.4.3: Het beroepscompetentieprofiel

Leden van een werkgroep brachten de ontwikkelingen in kaart die in het werkveld
plaatsvonden en wonnen feedback in op de ontwikkelde producten. Zij adviseerden een
‘schrijfgroep’ bij het ontwikkelen van producten als lesopdrachten, leerplan en
opleidingsmodel. In een resonansgroep waren vijf landelijke ROC’s vertegenwoordigd
(bijlage 4.4.3.2). Het betrof inhoudelijke en organisatorische aspecten voor onderwijs en
werkveld, de uitvoering in de praktijk en het (lokaal) overheidsbeleid alsook het verband
met de invoering van de WMO en de plek die het WZSW-project daarbij innam (bijlage
4.4.3.3). Ook vond uitwisseling plaats over hoe onderwijs respectievelijk werkveld,
zichzelf zagen in de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening en welke rol gemeenten
daarin zouden krijgen. Duidelijk werd dat, in het kader van de nieuwe WMO, een
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belangrijke rol aan gemeenten werd toegedicht, te weten verantwoordelijk
initiatiefnemer inzake de ontwikkeling van betaalde arbeidsplaatsen. De Gemeente
Tilburg als partner in het WZSW-project hechtte uitgesproken veel waarde aan
samenwerking binnen de driehoek, opleiding-werkveld-lokale overheid.
Bij de presentatie van de nieuwe opleiding werd de website
www.woonzorgserviceverlener.nl in gebruik genomen, waar al het ontwikkelde materiaal met
betrekking tot de nieuwe beroepsopleiding beschikbaar kwam. De site werd gekoppeld
aan de interactieve uitvoering van www.wzsw.com die een jaar eerder in gebruik was
genomen. De gedachten hierachter was om een digitaal innovatie leernetwerk te
ontwikkelen dat bij afronding van de 2e fase van WZSW verder gestalte kreeg.

4.4.4

Reflectie op een kansrijk nieuw beroep

In een artikel in het vakblad van het Landelijk Orgaan voor Verplegende en
Dienstverlenende Beroepen (OVDB),199 werd een positief beeld geschetst van hoe de
nieuwe beroepsopleiding aansloot op de maatschappelijke ontwikkeling in de zorg
(bijlage 4.4.4.1). De nieuwe opleiding schiep kansen voor mensen met een grote afstand
tot regulier onderwijs om hun zwakke positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Volgens
de projectleider van het Senter-project lag het belang van een maatwerk opleiding in de
zeer uiteenlopende achtergrond en ervaring van de deelnemers. Door het accent te
leggen op verantwoordelijkheid voor eigen leren en uit te gaan van eigen vragen zou de
gewenste houding naar cliënten worden gestimuleerd: de regie laten aan de mensen zelf.
Het zou vooral zaak zijn om de nieuwe opleiding ‘ingebed te krijgen’ bij instellingen die
deze dienstverlening in de wijk wilden gaan aanbieden.
Drie jaar later schetste het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer een beeld van
beleidsinnovatie met betrekking tot zorg en ondersteuning waarin de resultaten van de
WZSW-projecten werden beschreven.200 Het streven van het kabinet om de participatie
van mensen en de betrokkenheid van burgers bij de samenleving te verbeteren was
gericht op meedoen. In een betaalde baan of in het vrijwilligerswerk dan wel in de zorg
met anderen. In 2013 bleek dat de richting die met de nieuwe opleiding zeven jaar
eerder was aangegeven nog steeds leefde. De opleiding ‘Woonhulp’ van praktijkschool
’t Genseler in Hengelo won een onderwijsprijs van de Provincie Overijssel. Het bleek
een nieuwe variant van de eerder ontwikkelde opleiding ‘Woonzorgserviceverlener’ die
Calibris ontwikkelde in samenwerking met de praktijkschool en verschillende
zorginstellingen in Overijssel. De opleiding leidt medewerkers op die vanuit de zorg, de
activiteitenbegeleiding of vanuit de schoonmaakdienst, diensten onder begeleiding
uitvoeren. De leerlingen krijgen de kans om een certificaat te behalen ten einde daarmee
een baan in de ouderenzorg te vinden. Voor sommige leerlingen is het een opstart naar
een MBO-opleiding niveau een. In juni 2015 slaagden op het Vitalis college te Breda, in
samenwerking met Stichting Werk aan de Wijk, (bijlage 4.4.4.2) deelnemers voor de
opleiding ‘Woonzorgdienstverlener’ en konden zij er aan het werk.201 De opleiding bood
werkzoekenden de mogelijkheid om een startkwalificatie niveau 2 te behalen. Het betrof
OVDB Kenniscentrum, na 2007 Calibris was verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het
onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren zorg en welzijn.
200 Bussemaker & Klijnsma, 2009.
201 www.werkaandewijk.nl
199
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dus een investering in de toekomst naar werk of een vervolgopleiding. Op de site
www.woonzorgserviceverlener.nl is alle informatie over de ontwikkelde MBO-opleiding
beschikbaar.

4.5

Onderzoeksfase II: Innovatie lokaal sociaal beleid

Na afronding van WZSW-projectfase I kreeg een extern bureau opdracht om het
structurele karakter, waarop het project een antwoord gaf, te onderbouwen. Dat
gebeurde aan de hand van onderzoek naar de sociaal maatschappelijke achtergronden
waaruit het WZSW-initiatief voortkwam.202 In de gelijknamige nota werd aan de hand
van ‘vergrijzing en vermaatschappelijking’, geanalyseerd waarom een project als Wonen,
Zorg en Service in de Wijk een veelbelovend initiatief was (bijlage 4.5.1). Vergrijzing
werd onderkend als een ontwikkeling waar de samenleving op moest reageren via eigen
initiatieven en politieke besluiten. Er was sprake van een kentering waarbij de sturende
en regisserende rol van de lokale overheid zou toenemen. Dat gebeurde op basis van
nieuwe wet- en regelgeving. Het betekende dat er niet langer alleen sprake was van
nieuwe visies in de sector, maar van wettelijke veranderingen waarop organisaties
moesten anticiperen. Dat genereerde een eigen dynamiek die het innovatieklimaat
beïnvloedde. Er was een nieuwe ordening op komst met een regierol voor de lokale
overheid. Samenwerking in wijken en buurten zou niet alleen gericht moeten worden op
dienstverlening aan burgers maar ook op ontwikkeling van potentieel aan
arbeidskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. De nota was voor de PRVMZ een
belangrijke reden om door te gaan met onderzoek naar toepassing van het WZSWconcept. Gedacht werd om een aantal gemeenten te ondersteunen bij het
implementeren ervan. Een dergelijke pilot zou vooral inzicht moeten opleveren of het
concept zich ook leende voor toepassing in kleinere, plattelandsgemeenten. Het
resulteerde in een regionaal initiatief wat fase II van het WZSW-project inluidde. In een
verzamelbrief aan alle gemeenten in Nederland werd WZSW-Tilburg onder de aandacht
gebracht als ‘Goed voorbeeld doet goed volgen … WWB & WMO.’203 Vooral omdat
het project expliciet was gericht op duurzame oplossingen waarbij ontwikkeling van
werkgelegenheid gekoppeld werd aan het vraagstuk van tekorten in de ouderenzorg, was
er speciale aandacht voor vervolgonderzoek, vooral naar financiering. Ook zou de door
WZSW ontwikkelde nieuwe MBO-opleiding ‘Woonzorgserviceverlener’ het toekomstig
tekort aan arbeidskrachten kunnen terugdringen door te voorzien in ondersteuning van
overbelaste mantelzorgers.

4.5.1

Ontwikkeling van een innovatieconcept

Het WZSW-ESF-project bewoog zich op het snijvlak van WMO en WWB. Het betroft
ondersteuning van zowel vrijwilligers als mantelzorgers en werkzoekenden. Het project
had een concept opgeleverd wat dienstverlening, activering en arbeidsparticipatie aan
elkaar koppelde. Tevens bleek het project vijf van de zeven prestatievelden van de
Bij het uitvoeren van het onderzoek werd gebruikt gemaakt van door de PRVMZ gepubliceerde notities in de periode
1996-2004 (zie Referenties; Publicaties PRVMZ 1996-2004).
203 SZW, 2006.
202
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WMO te bestrijken.204 Daarmee was duidelijk geworden dat het concept een bijdrage
zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van ketensamenwerking en ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het project gaf originele
antwoorden op uiteenlopende thema’s205 vooral door uiteenlopende vraagstukken te
verbinden, waaronder:
 re-integratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 ontwikkeling van werkgelegenheid;
 initiëren van sociale participatie/activering;
 ontwikkeling van woonzorg servicediensten in de buurt;
 het vormgeven aan vermaatschappelijking;
 bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk/buurt;
 uitvoering van gemeentelijk integraal beleid (WMO, WWB, WSW).
De vraag was of onderzoek naar implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept in
kleinere gemeenten nieuwe inzichten in de mogelijkheden van het concept zou
opleveren. De combinatie van het ontwikkelen van dienstverlening met de ontwikkeling
van arbeidspotentieel, had immers tot verrassende resultaten geleid die bij het begin van
het project niet waren voorzien. Een vervolgproject zou duidelijk moeten maken hoe
implementatie van het ontwikkelde bedrijfsconcept tevens een bijdrage zou kunnen
leveren aan de uitvoering van nieuwe wetten als WWB en WMO op lokaal niveau. Het
hoge praktische gehalte van het concept enerzijds en de verrassende uitkomsten
anderzijds wierpen de vraag op of en hoe implementatie een bijdrage zou kunnen
leveren aan innovatie van lokaal sociaal beleid. Bij de introductie van de WMO in
samenhang met de wijziging van de WWB ging het vooral over de verantwoordelijkheid
voor het meedoen van kwetsbare groepen. Tien midden-Brabantse gemeenten bleken
geïnteresseerd om in een gezamenlijk project de mogelijkheden van koppeling van de
WWB en WMO nader te onderzoeken. Het moest gemeenten ervaring en inzicht geven
in concrete mogelijkheden van passend werk voor moeilijk bemiddelbaren. Persoonlijke
dienstverlening vroeg afstemming van lokaal aanbod van diensten op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. Bestaande reguliere organisaties zouden hun aanbod
laagdrempelig, op maat en betaalbaar moeten aanbieden. Daarom was het belangrijk om
bij ontwikkeling van plannen, lokale maatschappelijke organisaties te betrekken. Voor de
gemeentelijke organisatie betekende het dat moest worden gezocht naar nieuwe vormen
van samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen. De wetswijzigingen
kondigden een cultuuromslag aan binnen gemeenten die gevolgen had voor zowel de
interne organisatie als ook voor burgers.206 Er was sprake van een omvattend
veranderingsproces binnen gemeenten.207
De WMO was toen nog een wetsvoorstel met als beoogde ingangsdatum januari 2007.
“het is prachtig als familieleden of buren deze hulp bieden, maar dat is niet altijd mogelijk. In dat geval biedt het
project wonen, zorg en service in de wijk uitkomst. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: de werkzoekende doet
werkervaring op, en de oudere of gehandicapte krijgt hulp waar dat nodig is. Met de wmo in aantocht, gaan we dit
succesvolle project nu uitrollen over de stad. dan kunnen niet alleen klanten in Tilburg-Noord er gebruik van maken,
maar ook in Tilburg-West en -Zuid.” Wethouder Els Aarts. Via Persbericht (16-12-2005).
206 Van ‘claimcultuur’ naar ondersteuning bij oplossing van probleem betekende een omslag.
207 Tops, 2010.
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4.5.2

Doel en aanpak IPW-project

De tweede fase van het WZSW-project 2007-2008, werd gefinancierd uit het
innovatiebudget van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Doel van dit
IPW budget was het stimuleren en ondersteunen van gemeenten bij beleidsontwikkeling
op het terrein van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Met de resultaten van de eerste
projectfase waren de fundamenten gelegd voor een vervolg onderzoek naar innovatie
(bijlage 4.5.2.1). Het ingediende projectplan (bijlage 4.5.2.2) was voor SZW aanleiding
voor vragen over het innovatieve gehalte (bijlage 4.5.2.3), waardoor het inzicht groeide
dat het ontwikkelde bedrijfsconcept een ‘voertuig’ zou kunnen zijn voor ontwikkeling
van een innovatie-concept. Daardoor kreeg het IPW-project een tweeledige
hoofddoelstelling. De ontwikkeling van een implementatie handleiding voor het
WZSW-bedrijfsconcept en de ontwikkeling van een innovatieconcept. Dat stelde het
onderscheid scherp tussen het gegeven dat implementeren van een bestaand concept
één ding is en de ontwikkeling van een innovatief concept een ander. Toch werd er voor
gekozen dat implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept procesmatig niet los mocht
staan van de (door)ontwikkeling van het concept. Om maximaal te garanderen dat deze
aanpak zou zijn gewaarborgd bleef de leiding en coördinatie van het project in handen
van de initiatiefnemer, de PRVMZ, waarvoor ik als provinciaal projectleider
eindverantwoordelijk was. Als kader voor de uitvoering van het nieuwe project
fungeerde het projectplan waarin doelen en te behalen resultaten waren beschreven. Er
werd een ondersteunende structuur opgezet waarbij de Gemeente Gilze en Rijen
fungeerde als hoofdaannemer en verantwoording aflegde aan de subsidieverstrekker.
Deze verleende opdracht aan SBW208 die als opdrachtnemer gedelegeerd
eindverantwoordelijk209 werd voor uitvoering van het project.
Over de inhoudelijke verantwoordelijkheid ontstond van het begin af aan
onduidelijkheid vanwege botsende visies over projectmanagement. PRVMZ en PON
waren gelijkwaardig inhoudelijk verantwoordelijkheid, maar verschil van inzicht over de
innovatiestrategie veroorzaakte halverwege de projectperiode een breekpunt in de
samenwerkingsrelatie. Verschillen in opvatting-intuïtie-voorkeur leidden tot
conflicterende werkwijzen.210 Het betrof vooral het combineren van implementeren van
het nieuw ontwikkelde WZSW-bedrijfsconcept met de doorontwikkeling naar het
innovatieconcept. Vanwege de voortgangseisen die het project stelde, was verdere
samenwerking onverantwoord en moest deze worden beëindigd.
Het project werd een samenwerkingsverband tussen tien Midden-Brabantse
gemeenten (bijlage 4.5.2) die ieder een projectleider aanstelden, verantwoordelijk voor
het samenstellen van en leidinggeven aan de lokale projectgroep. Die aanstelling
gebeurde op basis van specifiek competentieonderzoek naar kritische zelfreflectie wat
beschouwd werd als een succesfactor van betekenis bij leergeoriënteerd vernieuwen.
Acht projectleiders vormden samen de regionale projectgroep die gericht was op
collegiale ondersteuning bij de lokale projectuitvoeringen, uitwisseling van informatie en
reflectie op aanpak in het kader van onderzoek (bijlage 4.5.2.4). Om de
Stichting Bevordering Werkgelegenheid.
Vervullen van de werkgeversfunctie voor lokaal projectleiders, bieden van financieel, administratieve ondersteuning
aan lokale projecten (doen) opstellen van 2 tussenrapportages en eindrapportage.
210 Hoe verschillend werd gedacht door projectondersteuners blijkt uit gespreksverslagen hierover.
208
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verantwoordelijkheid van de gezamenlijke gemeenten voor het behalen van de doelen
uit het projectplan te borgen werd de uitvoering op hoofdlijnen aangestuurd door een
stuurgroep samengesteld uit beleidsmedewerkers, één per gemeente (bijlage 4.5.2.5).

4.5.3

Implementeren en innoveren

In verband met het aantrekken van projectleiders werd vooraf uitgebreid stil gestaan bij
het profiel waaraan kandidaten zouden moeten voldoen (bijlage 4.5.3.1).211 Een
gespecialiseerd bureau ontwikkelde een competentiescan geënt op een
functiebeschrijving en criteriumanalyse van de functie projectleider WZSW. Op basis
van deze scan vonden individuele assessments plaats (bijlage 4.5.3.2), waarbij denkstijl,
gedragseigenschappen en interesses van kandidaten werden onderzocht. De scores van
de test werden vertaald in persoonlijke begeleidingsadviezen. Met deze benadering werd
vanaf het begin van het project het accent gelegd op kritische zelfreflectie en daarmee
op het leergeoriënteerde gehalte van de samenwerkingsrelaties. In de beginfase vonden
diverse sessies plaats (bijlage 4.5.3.3) als vervolg op de uitslag van de persoonlijke
analyse om daarmee competentieontwikkeling als element voor integreren van
innoveren en leren praktisch inhoud te geven. De eerste zes maanden van het project
werkten alle lokale projectleiders aan de vertaling van de modelprojectaanpak naar de
lokale situatie. Het kaderplan dat hierbij als gemeenschappelijk uitgangspunt diende, was
tot stand gekomen in de voorbereidingsfase mede met inbreng van beleidsmedewerkers
van deelnemende projectgemeenten. Het was aan iedere lokale projectleider om de
uitgangssituatie van de gemeente in kaart te brengen (bijlage 4.5.3.4) en specifieke
aandachtspunten, belemmeringen en kansen te beschrijven. Dat gebeurde in
samenwerking met de gemeentelijk beleidsmedewerkers en de lokale projectontwikkelingspartners (bijlage 4.5.3.5) in overleg met collega projectleiders en
ondersteuners. Dit resulteerde in tien projectplannen (bijlage 4.5.3.6) waarin lokale
doelen en resultaten werden beschreven als leidraad bij uitvoering van acties op lokaal
niveau. Ontwikkelingspartners gingen als medeverantwoordelijken voor het project een
samenwerking aan, die hen praktisch deelgenoot maakte van specifiek op de lokale
situatie geënte informatie en van onderzoek naar innovatief beleid. De in de
afzonderlijke gemeenten verkregen informatie en inzichten werden in tweewekelijkse
projectleider- en maandelijkse stuurgroepbijeenkomsten besproken, geëvalueerd en
bijgesteld. In die bijeenkomsten werd doelbewust ontwikkelingsgericht ingestoken
vanuit de benadering van teamleren. Voor projectleiders was op deze benaderingwijze
van het begin af aan expliciet ingezet, zoals hierboven beschreven. De keuze om te
werken vanuit lerend samenwerken leidde tot verschillen van opvatting over werkwijzes
(bijlage 4.5.3.7) bij de twee ondersteuners van het project. Dat hield verband met de
visie op hoe leren te integreren in de activiteit van innoveren.212 Op basis van de
projectevaluaties van de tien afzonderlijke gemeenten (bijlage 4.5.3.8) zouden conclusies
en aanbevelingen moeten resulteren in een ‘handleiding’ voor het implementeren van
WZSW. Naast de implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept door de lokale
projectleiders, werd per gemeente onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
In het verlengde van aandachtspunten bij de rol van de professionele begeleider van WZSW (Bijlage 4.3.3.1).
Deze verschillen van inzicht over implementeren en de combinatie met innoveren en leren, bij projectondersteuners,
leidden tot terugtreden van de PON medewerker.
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van een beleidsmedewerker rond thema’s die verband hielden met
beleidsontwikkelingen. De activiteiten die in verband met implementatie van het
bedrijfsconcept werden ondernomen moesten aanbevelingen opleveren aangaande een
viertal innovatieve aspecten. In de stuurgroepbijeenkomsten werden de thema’s per
gemeente uitgediept in de vorm van een nul- of startmeting en werden de te bereiken
beleidsresultaten gedefinieerd. Gedurende het project bleven de lokale projectleider en
beleidsmedewerker met elkaar in gesprek over raakvlakken die projectactiviteiten
hadden met deze beleidsgerelateerde doelstellingen. In deze samenwerking werd de
verbinding gelegd tussen beleidsontwikkeling en praktijkgerelateerde implementatie
activiteiten. In de loop van het project zou op basis van deze onderzoeksaanpak; de
uitwisseling en vergelijking van de vier beleidsthema’s tussen de verschillende lokale
projecten, tot conclusies en aanbevelingen leiden. In het ‘Bedrijfsinnovatieconcept
WZSW (figuur 4.5.3) wordt de combinatie van onderzoek beleidsinnovatie met
implementatie van het LeerWerkDienstenBedrijf schematisch weergegeven met
beoogde input en outputresultaten.
Met het oog op draagvlakontwikkeling werd bij de projectuitvoering veel aandacht
besteed aan een digitaal innovatienetwerk lokaal sociaal beleid.213 Na de
voorbereidingsfase van de lokale projectleiders werd voor alle betrokken partners van de
tien projectgemeenten een startconferentie georganiseerd met als thema: Vieren,
Verbinden, Verdiepen. De samenwerkingspartners werden uitgenodigd om in
workshops in dialoog te gaan met lokale projectleiders over hun concept
projectplannen. Ook een studie-/werkbijeenkomst ‘WZSW in toekomstperspectief’ in
januari 2008, bood aan wethouders van de tien projectgemeenten een platform om over
ontwikkeling van lokaal sociaal beleid te discussiëren. De nota ‘Samenwerkende wetten’
(bijlage 4.5.3.0), ingebracht door een beleidsmedewerker van de Raad voor Werk en
Inkomen, plaatste de discussie over vormgeving van gemeentelijk beleid in een landelijk
ontwikkelingsperspectief. Ook een werkbijeenkomst, een maand later, had als inzet een
brug te slaan tussen ‘papieren beleid’ en vernieuwing aan de basis. Beleidsmedewerkers
van de ministeries SZW, VWS en VROM gingen in gesprek met projectleiders,
stuurgroepleden en adviseurs van het project. Er werd ingezoomd op de innovatieve
doelen, de effecten op het ontwikkelen van nieuw lokaal beleid, samenwerking met
partners en de gewenste cultuurverandering. Bij de opzet van de slotconferentie van 19
juni 2008, waaraan circa 180 personen deelnamen, werd veel aandacht besteed aan het
helder en systematisch uitwisselen van de projectonderwerpen. De projectleiders werden
speciaal getraind in presentatievaardigheden voor het leiden van workshops en deden zo
ervaring op als ambassadeurs van het mede door henzelf ontwikkelde innovatieconcept.
Het verspreiden van verkregen inzichten en resultaten kreeg extra veel aandacht in de
vorm van communicatie-ondersteunend materiaal. In oktober 2008 organiseerde de
directieraad van de Provincie Noord-Brabant een werkbezoek in het kader van een
uitwisselingsprogramma met de Universiteit van Antwerpen. Tijdens deze bijeenkomst
werd het functioneren van het WZSW-concept in Tilburg afgezet tegen het TNO
onderzoek ‘Waar Zit Sociale Waarde’ en werd de relatie gelegd met toekomstige
beleidsontwikkelingen binnen de sociale economie.
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Figuur 4.5.3: Bedrijfsinnovatieconcept WZSW
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4.5.4

Werk maken van sociale innovatie met WZSW

4.5.5

Reflectie innoveren en participeren met WZSW (2)

Op de slotconferentie ‘Meedoen loont’ (bijlage 4.5.5.1) presenteerden gemeenten de
resultaten van het project en werd toelichting gegeven op de argumenten waarom zij
kozen voor doorstart. De directeur van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van
VWS sprak over een uniek project en de Provincie Noord-Brabant maakte bekend om
de komende jaren gericht te investeren in de verdere toepassing van kennis en inzichten
die het project hadden opgeleverd. De projectgemeenten deden uitgebreid eindverslag
en beargumenteerden voortzetting van activiteiten die tijdens de projectperiode werden
uitgevoerd en aanbevolen betreffende innovatie binnen de eigen gemeente. Daarmee
was een aanzet geleverd om het bedrijfsconcept WZSW te implementeren en te
koppelen aan de innovatie van lokaal sociaal beleid (figuur 4.5.5). Alle projectgemeenten
werden gefaciliteerd om gebruik te maken van de speciaal ontwikkelde interactieve
website www.wzsw.nl. die ook nieuwe initiatieven bij het ‘opschalen’ van het WZSWconcept zou moeten ondersteunen. De Handleiding Innoveren (bijlage 4.5.5.2) geeft,
naast een beeld van de inhoud van de site, instructie over het gebruik door deelnemende
projecten.
In het eindverslag van het WZSW-IPW project ‘Vraag om de hoek, werk om de hoek’
werden aanbevelingen gedaan op basis van de tien eindevaluaties van de lokale
projectuitvoeringen.214 Meest betrokkenen waren het eens dat het ‘experiment’ een schat
aan ervaringen opleverde op uiteenlopende gebieden als regievoeren, integraal werken,
ketensamenwerking en cultuurverandering. De ervaringen en aanbevelingen werden als
volgt samengevat:
 Het leggen van de verbinding tussen de WWB en de Wmo werkt
Op klantniveau vermindert isolement zowel voor dienstvragers als dienstverleners. Op
beleidsniveau wordt aangetoond hoe afzonderlijke budgetten aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. WZSW levert de aanzet om diverse budgetten integraal te gebruiken.
 Persoonlijke dienstverlening schept werkgelegenheid
De projecten tonen duidelijk aan dat er sprake is van een toenemende vraag naar
persoonlijke dienstverlening aan huis. Het laagdrempelige karakter van WZSW past in
het gebied tussen geïndiceerde voorzieningen (WMO) en de vrijwillige dienstverlening.
Inzet van WZSW-diensten kan een beroep op dure geïndiceerde voorzieningen inperken
en het tanende vrijwilligerswerk ondersteunen.
 Activering als tussendoel bij uitstroom naar werk
De instroom vanuit het WWB-klantenbestand bleef achter bij de verwachting omdat
voor een aantal WWB-klanten de instroom in een WZSW-traject nog te hoog gegrepen
bleek. Directe uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt bleek voor deze doelgroep vaak
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Voor gedetailleerde informatie zie Bijlage 4.5.3.8: tien eindevaluaties WZSW-IPW project.
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een stap te ver. Met name voor deze groep kan WZSW worden ingezet als
activeringsinstrument dat mensen in hun kracht zet.
 Participatie als ‘werk op maat’ levert maatschappelijk rendement
Uit bovenstaande volgt dat gemeenten naast het uitvoeren van wetten moeten gaan
zoeken naar nieuwe, creatieve mogelijkheden die het mensen mogelijk maken mee te
doen in de samenleving. Participatie betekent dat niet uitsluitend ‘betaald werk’ voor
ogen moet staan als het gaat om volwaardig meedoen, maar vooral ‘werken op maat.’
 Doelgroepbenadering vraagt omslag naar klantbenadering
Als naast uitstroom naar werk ook ‘meedoen’ als doel wordt gezien dan kan WZSW
zonder twijfel een succes genoemd worden. Het haalt mensen uit hun isolement, laat
hen ondervinden dat ze iets kunnen en brengt hen in contact met andere mensen. En
dat ‘om de hoek’, waardoor sociale cohesie in de directe woonomgeving op gang komt.
Door WZSW ook te richten op UWV-klanten en vrijwilligers wordt duidelijk dat de
aandacht niet moet worden gefocussed op een bepaalde doelgroep. Het vertrekpunt
moet zijn de individuele vraag naar ondersteuning en een daarbij passend
maatwerktraject, ongeacht welke uitkering iemand ontvangt.
 Transparante werkprocessen verlagen drempels
Het vraagt een brede blik van gemeenten om instrumenten als minimabeleid, WMO
voorzieningen en activeringsinstrumenten op elkaar af te stemmen. Zo kan een relatief
eenvoudige keuze voor huisbezoeken, in plaats van de administratieve benadering die
we vaak zien, een kanteling in de benadering van klanten betekenen. Door in plaats van
de risico’s in beeld te brengen (rechtmatigheid) een ‘kansenprofiel’ (doelmatigheid) van
een persoon te maken. Met een laagdrempelige werkwijze komen we letterlijk binnen bij
mensen en kunnen situaties in kaart worden gebracht die de ‘menselijk maat’ tussen
wetten, professionele dienstverleners en ondersteuning mogelijk maakt.
 Samenwerking tussen gemeenten kan inspirerend werken
De samenwerking met collega’s van andere projectgemeenten om de implementatie van
WZSW vorm en inhoud te geven, werkte inspirerend. Door het uitwisselen van
ervaringen werden oplossingen gevonden voor lokale communicatieknelpunten. Waar
werkterreinen van projectontwikkelpartners de gemeentegrenzen overschrijden kunnen
dan gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Maar bij de lokale uitwerking gaan
verschillen tussen de gemeenten vaak belemmeringen vormen om de samenwerking
verder gestalte te geven. Bestuurlijk overleg tussen samenwerkende gemeenten is een
must.
 Samenwerking tussen gemeente en aanbieders noodzakelijk
Bij het ontwikkelen van lokaal sociaal beleid kan de gemeente niet zonder externe
partners. De komst van de WMO en meer specifiek het experimenteren met WZSW
maakte de noodzaak tot samenwerken duidelijk. Ook hier was de boodschap maak de
verbinding, breng partners bij elkaar. Moeilijkheid hierbij is dat deze partners ook
124

elkaars concurrenten worden als de gemeente een aanbesteding uitschrijft op een
zorgproduct zoals ‘hulp bij het huishouden’. Met WZSW blijkt het mogelijk een brug te
slaan en te stimuleren tot samenwerking. Samenwerken met externe partners of dit nu
zorginstellingen, wooncorporaties, UWV’s of het CWI zijn, vraagt erom op het
overlappingsgebied iets meer te doen dan je als organisatie gewend bent. Juist op dit
gebied is er sprake van meerwaarde.
 Aansluiting onderwijs-en arbeidsmarktbeleid werd gemaakt
Het WZSW-concept leverde in een eerder stadium een nieuwe opleiding op. De
doorontwikkeling binnen het project liet zien, dat voor sommige deelnemers de
instroom in deze opleiding te hoog gegrepen was. Dit leidde er toe voorafgaand aan de
opleiding een individueel traject van Eerder Verworven Competenties (EVC) te
koppelen. Het project liet ook zien dat de huidige zorgwerkgevers daadwerkelijk ruimte
zullen moeten maken binnen de gevestigde structuren, wil de nieuwe functie een plaats
verwerven binnen de arbeidsmarkt. Dit gaat niet zonder slag of stoot en vraagt meer tijd
voor doorontwikkeling.
 Investeren in WZSW rendeert
Alle tien gemeenten gaven aan dat het WZSW-project waardevolle inzichten opleverde
over ontwikkeling van dienstverlening en participatie en dat zij op enigerlei wijze
activiteiten rondom WZSW wilden voortzetten. Daarmee staat vast dat WZSW een
praktische invulling kan leveren aan sociale vernieuwing. Dat er op verschillende
manieren wordt verder gebouwd is positief omdat het vorm en inhoud geeft aan de
lokale kleur van een gemeente. Bij onderzoek van TNO kwam naar voren dat de sociale
meerwaarde zeker aanwezig is, wat niet betekent dat bij alle projectpartners voldoende
overtuiging bestaat dat deze ‘ervaren’ meerwaarde ook sociaal economische meerwaarde
betekent.” 215
 Innoveren op maat met WZSW
Politiek draagvlak en een visie op WZSW zijn van wezenlijk belang wil het komen tot
een effectieve aanpak. Een duidelijke keuze door het lokaal bestuur voor implementatie
van het project wordt als een belangrijke succesfactor beschouwd. Projectpartners geven
aan dat zij hebben ondervonden dat veranderen langzaam gaat. De tijd om te
experimenteren was veel te kort. Zij trokken als gemeenten hun conclusies om door te
gaan met WZSW als een flexibel veranderingsinstrument dat de kleur van de lokale
situatie kan aannemen en niet verdringt maar een plaats kan vinden in het bestaande
spectrum van voorzieningen.
Alle inzichten en resultaten werden samengevat in een handleiding (bijlage 4.5.5.2)
voorzien van aanwijzingen voor gebruik ervan vanuit het digitale innovatienetwerk.
De site www.wzsw.nl werd ontwikkeld als modelinnovatieplatform en was tot 2010
operationeel voor een aantal gemeenten.
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Figuur 4.5.5: Innovatie lokaal sociaal beleid met wzsw (matrix)
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4.6

Onderzoeksfase III: Maatschappelijke meerwaarde met WZSW

4.6.1

Ontwikkeling Markt Persoonlijke Dienstverlening

Najaar 2005 werd door de RWI contact opgenomen met WZSW in verband met
een verzoek van de Tweede Kamer om advies uit te brengen over ontwikkeling van de
markt voor persoonlijke dienstverlening. Interesse van de RWI216 in het WZSW-project
hield verband met de praktische uitwerking van een combinatie van zorg- en
arbeidsvraagstukken, werkgelegenheid en maatschappelijke ondersteuning.
Voor de RWI was kennis over het concept WZSW belangrijk geweest bij het
opstellen van het advies.217 Het werd gezien als een interessante benadering van hoe
gemeenten meer integraal beleid zouden kunnen ontwikkelen. Beleid gericht op het
betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving. Onder persoonlijke
dienstverlening worden eenvoudige werkzaamheden verstaan die in en om het huis
worden verricht. De behoefte binnen particuliere huishoudens om deze werkzaamheden
uit te besteden was groot en groeide sterk. Zowel vraag als aanbod in dit segment
speelden zich af op ‘de zwarte markt’
In december 2006 verscheen een vervolgadvies dat het kabinet niet steunde
vanwege juridische, financiële en uitvoeringstechnische bezwaren. De Tweede Kamer
legde zich niet neer bij deze afwijzende reactie van het kabinet. Gepleit werd om een
regionaal experiment uit te voeren met de fiscale variant van de RWI. Door de situatie
op de arbeidsmarkt bleef de discussie over het vinden van een vorm voor persoonlijke
dienstverlening actueel. Aanleiding voor de RWI om deze discussie nieuw leven in te
blazen. Daartoe leverde het WZSW-project een aanzet. Voorjaar 2007 vond een
werkbezoek plaats van het RWI om vanuit de praktijk inzicht te krijgen in de
mogelijkheden van gemeenten om succesvol integraal beleid te ontwikkelen. Het ging
meer specifiek over de kansen en mogelijkheden in verband met de uitvoering van de
WMO, WWB, WSW en de WI. In de discussienota ‘Samenwerkende wetten’ (bijlage
4.5.3.0.) werd dit onderwerp aan de orde gesteld. En in de nota ‘De wijk Inc.
Ondernemerschap en arbeidsparticipatie in aandachtswijken’ van november 2007 sprak
de RWI over het Tilburgs project Wonen, Zorg en Service in de Wijk, als een beproefd
voorbeeld van een innovatieve aanpak. De markt van persoonlijke dienstverlening kon
op verschillende manieren toegankelijk worden gemaakt voor latent arbeidspotentieel
door op een creatieve manier een impuls te geven aan arbeidsparticipatie en
wijkeconomie. Vooral door aan te sluiten bij vaardigheden van wijk- en buurtbewoners
en die te verbinden met de vraag naar deze diensten. Volgens RWI werd met WZSW
aangetoond hoe dat praktisch geconcretiseerd kon worden. De positieve bekendheid bij
het ministerie van SOZA had in het jaar daarvoor geleid tot toekenning van IPWsubsidie die de tweede fase van het WZSW-onderzoek had mogelijk gemaakt. Medio
2007 vond een startconferentie van het IPW-project plaats waaraan ruim honderd
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 2002-2011 was een overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers,
werknemers en gemeenten. De raad deed voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk
en inkomen, met als doel het goed functioneren van de arbeidsmarkt te bevorderen.
217 In januari 2006 bracht de RWI, op verzoek van de Tweede Kamer advies uit: ‘Huis houden op de markt’ ivm het
ontwikkelen van een formele markt voor persoonlijke dienstverlening.
216
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personen deel namen uit tien projectgemeenten. Wethouders, beleidsmedewerkers en
medewerkers van dienstenorganisaties werden uitgenodigd om met elkaar na te denken
over invulling van lokaal sociaal beleid. Zo bood het WZSW-project een platform om
de vertaling van nieuwe wetten naar lokaal niveau ‘in beeld’ te brengen. Ook een latere
studiewerkbijeenkomst, in januari 2008, stond in het teken van vormgeving van lokaal
sociaal beleid waarbij B. Doek van de RWI met aanwezige projectpartners in gesprek
ging over integrale lokale beleidsontwikkeling. In een publicatie van de RWI, ‘Markt
voor persoonlijke dienstverlening: een zorg waard’ (bijlage 4.6.2.1) wordt beschreven
hoe en waarom het WZSW-project een bijdrage leverde aan die ontwikkeling van
innovatief beleid. In 2009 bleek het ministerie van VWS geïnteresseerd om tegen de
achtergrond van het bovengeschetste samenwerkingsperspectief extra subsidie toe te
kennen voor onderzoek door TNO naar de maatschappelijke meerwaarde van WZSW.

4.6.2

Beleidsontwikkelend onderzoek met WZSW

Tijdens een congres van de RWI had CDA-kamerlid van Hijum te kennen gegeven de
praktische mogelijkheden voor ontwikkeling van een markt voor persoonlijke
dienstverlening te willen onderzoeken. Met die vraag werd in januari 2009 een
werkbezoek voor Tweedekamerleden georganiseerd op locatie van het WZSW-project
in Tilburg (bijlage 4.6.2.2). Met dit initiatief wilde de RWI bereiken dat Kamerleden
overtuigd werden om een regionaal experiment uit te voeren om de markt voor
persoonlijke dienstverlening (MPD) verder tot ontwikkeling te brengen. De toepassing
van het systeem van dienstencheques binnen het WZSW-concept verdiende speciale
aandacht om verder te onderzoeken. Na de eerste fase van het project waren de
verwachtingen hoog gespannen (paragraaf 4.2.5). Zeker toen het concept in verband
werd gebracht met de invoering van de WMO, kwam nader onderzoek in beeld. Een
eventueel experiment zou des te interessanter zijn omdat de monetaire meerwaarde
effecten ook meetbaar waren geworden. Dat was het resultaat van TNO onderzoek dat
uiteenlopende maatschappelijke effecten in beeld had gebracht en indicatoren
ontwikkelde om de meerwaarde te meten.218 Tegen deze achtergrond zou een
experiment op basis van het WZSW-concept kunnen aantonen of door een
tegemoetkoming in de kosten voor de inhuur van persoonlijke diensten:
- De vraag naar ‘witte’ dienstverlening stijgt;
- Ondernemers bereid zijn hun diensten op de particuliere markt te richten;
- Er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd aan de onderkant van de
arbeidsmarkt;
- Een besparing optreedt in de uitkeringen en/of verstrekte toeslagen:
- De arbeidsparticipatie door hoger opgeleiden toeneemt.
De concrete suggestie was, om een experiment te starten in de stad Eindhoven. Het
werkbezoek resulteerde in een projectplan (bijlage 4.6.2.3) dat voor de Tweede Kamer
aanleiding was voor een motie waarin de minister om financiering voor uitvoering van
het plan werd gevraagd. Hierop deed in 2010 Research voor Beleid onderzoek in
opdracht van de minister van SZW. De resultaten van het onderzoeksrapport ‘Van
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mens tot mens’ (bijlage 4.6.2.4) omvatte een verkenning van perspectieven van de sector
om commercieel te opereren en van de potentiële sociaal economische waarde van de
sector. Een conclusie luidde:
Dit onderwerp heeft niet alleen te maken met het onderscheid tussen de formele en de informele
markt, de zwarte en de witte werkster, maar heeft ook alles te maken met re-integratie, met
participatie en volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Met de WMO, met kinderopvang, met
zorg voor ouderen, met leefbaarheid op het platteland, met mantelzorg en vrijwilligerswerk, met
cohesie in wijken en met arbeidsparticipatie van tweeverdienende ouders en 50-plussers.219
In november 2010 antwoordde de minister de Kamer dat het onderzoek voor hem geen
reden was om uitvoering van de projectaanvraag te honoreren (bijlage 4.6.2.5).

4.6.3

Waar Zit Sociale Waarde

In 2008 kreeg TNO vanuit het WZSW-IPW-project opdracht om onderzoek te doen
naar het maatschappelijk rendement van investeringen in WZSW. Het onderzoek ‘Waar
Zit Sociale Waarde’ (bijlage 4.6.3.1) geeft een analyse van de resultaten van toepassingen
van het WZSW-bedrijfsconcept (bijlage 4.6.3.2). Resultaten (output) en neveneffecten
(outcome) die vertaald werden in indicatoren als basis voor meting van meerwaarde en
die werden toegepast bij vervolgonderzoek naar het bepalen van sociaal rendement op
investeringen (SROI) van WZSW. Dat vervolgonderzoek werd uitgevoerd in 2010 door
Radar Advies in opdracht van het ministerie van VWS.220 Daarbij werd het rendement
van investeringen in WZSW leerwerkdienstenbedrijf in Tilburg vastgesteld op
tweeeneenhalf à drie. In 2011 liet ook de Provincie Noord-Brabant onderzoek doen in
zeven Midden-Brabantse gemeenten (bijlage 4.6.3.3). Daaruit kwam naar voren dat
investeringen tussen de vijfentwintig en vijfenzeventig procent rendement opleverden.
Ontwikkeling indicatoren maatschappelijk rendement
Het TNO-onderzoek vond plaats volgens een speciale aanpak, als onderdeel van de
uitvoering van het implementeren van het bedrijfsconcept.221 Die aanpak was er op
gericht dat ondervraagden beter inzicht kregen in hoe bij te dragen aan de
projectdoelstellingen (draagvlakontwikkeling). Bij de start van de samenwerking met
TNO werden expliciet afspraken gemaakt over de onderzoeksmethodiek (bijlage
4.6.3.4). Die zo zou moeten worden uitgevoerd dat ieder zich betrokken voelde bij het
onderzoek om zo bij te dragen aan de dynamiek tussen vernieuwen, onderzoeken en
leren binnen het project. De wijze van informatie verkrijgen door onderzoekers moest
ondervraagden stimuleren te reflecteren op eigen inbreng en deskundigheid inzake
vernieuwing en hun rol daarbij. TNO was bij uitstek geschikt222 om in de rol van

Van Ommeren, 2010: 9.
Breed, 2010.
221 Drs. P. Brouwer en drs. B. Fermin namens TNO en Drs. J. Hoeben namens PRVMZ leverden ieder vanuit hun eigen
invalshoek hun bijdrage aan de ontwikkeling van de veranderingstheorie waarbij de praktijk van het project als
onderzoeksdomein gold.
222 De missie van TNO bestaat uit het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis om het innovatief vermogen van
bedrijfsleven en overheid te verbeteren .i.c. objectief meetbaar maken van maatschappelijk rendement.
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onderzoeker deze bijdrage te leveren. Door vanuit een externe positie vragen te stellen,
konden deelnemende ‘partijen’ kritisch kijken naar het concept en de uitvoering ervan.
Dat moest op drie gebieden resultaat opleveren, te weten:
1. Het extra ondersteunen en stimuleren van ondervraagden om kritisch naar het
project en de uitvoering te kijken, ter stimulering van betrokkenheid en bewuste
uitvoering.
2. Al tijdens de uitvoering waardevolle informatie uitwisselen zodat diegenen die
nog geen of weinig ervaring hadden met het concept, inzicht kregen en
gestimuleerd werden.
3. Empirisch verworven evaluatie materiaal over de meerwaarde van het WZSWconcept zowel op output als op procesniveau.
De manier waarop het WZSW-concept tot de gewenste effecten leidde vroeg om
onderbouwing. Een verklaring waarom en op welke manier de gekozen aanpak werkte
en tot welke resultaten die leidde was belangrijk voor het implementeren van het nieuwe
concept. In de eerste ronde van het TNO-onderzoek werd de aandacht gericht op het
inzichtelijk maken van hoe WZSW werkte en met welke effecten. Dat gebeurde in
samenspraak met de initiatiefnemers/bedenkers en bij de uitvoering betrokken partijen
Het was daarbij zaak om impliciete veronderstellingen te onderzoeken. Zo kon een
verklaringsmodel van de werking van het WZSW-concept worden geformuleerd waarin
ook onderzochten zich zouden herkennen. In de tweede ronde van het onderzoek werd
het verklaringsmodel doorgesproken met diegene die de informatie hadden verstrekt en
in relatie gebracht met hun praktijkervaringen tot dan toe (figuur 4.6.3).
Onderzoeksthema’s tegenstellingen
Visie op ontwikkeling dienstverlening (‘professionalisering burenhulp’)
Informele zorg, vrijwilligerswerk,
mantelzorg --------------------------------- professionele zorg/dienstverlening
Onbetaalde dienstverlening ------------------ betaalde dienstverlening (Civil society ondermijning,
vrijwilligerszorg, commercialisering)
Incidentele ondersteuning -------------------- structurele ondersteuning (aanvullend op zelfredzaamheid
Aan vraag burgers voldoen ------------------- doelgroep waar WZSW-dienstverlening primair op is
gericht.
Klanten van o.a. zorginstellingen,
woonstichtingen en ook zelfbetaler --------- ouderen, mensen met beperking,
Zijn woonzorgservice diensten aanvullend in de wijk?
Nut activiteiten in eigen wijk ----------------- minimaal benodigde competenties voor WZSW
(laagdrempelig, sociale cohesie)
Kleinschaligheid/wijkgericht ----------------- continuïteit, voldoende vraag en aanbod
Participatie/activering van mensen met
afstand tot arbeidsmarkt ----------------- huiver om bekend te zijn in de wijk als uitkeringsgerechtigde (sociaal, bij mensen thuis, zelfstandig)
Welke effecten heeft implementatie van het project?
Directe output --------------------------------- effecten op ontwikkeling nieuw beleid Dienstverlening
vanuit kernactiviteit
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van één organisatie ----------------------- meerwaarde ketensamenwerking concurreren/profileren
samenwerken
Beleidsdoelstelling ----------------------------- doelstellingpartners (individuele organisaties)
Ontwikkeling integraal sociaal beleid door samenwerking?
Rol gemeente ----------------------------------- rol aanbieders woon, zorg welzijnsdiensten (financiering,
initiatief, verbindingen).
Regie door gemeente -------------------------- regels/bureaucratie
Integraal beleid, doelen combineren -------- prioritering beleidsdoelstellingen, focus in beleid.
Figuur 4.6.3: Bespreek items ivm met tweede ronde TNO onderzoek

Het resultaat, wat werd aangescherpt en maximaal door de praktijk ondersteund, gaf een
gedetailleerd beeld van de werking van de aanpak.223

4.6.4

Samenvatting en reflectie TNO-onderzoek

WZSW was gericht op het realiseren van nieuw aanbod aan diensten en het scheppen
van arbeidspotentieel en zocht over de grenzen van beleidsterreinen heen naar
mogelijkheden en middelen. Dat gebeurde op basis van concrete samenwerking tussen
lokale partners op operationeel niveau. Volgens het onderzoek hechtten zij vooral
belang aan die samenwerking binnen het project vanwege het realiseren van hun
maatschappelijke doelen. Het onderzoek liet geen effect zien op verbetering van eigen
bedrijfsdoelen. De meeste betrokkenen bij WZSW waren behalve positief over de direct
behaalde resultaten, enthousiast over de waardevolle neveneffecten voor de
samenleving. Deze neveneffecten werden tot dan toe vermoed maar niet objectief
aangetoond. Initiatiefnemers en partners van WZSW vroegen zich af hoe de indirecte
neveneffecten betrokken konden worden bij de onderbouwing van het sociale
rendement van WZSW. Daarmee was de vraag naar de maatschappelijke meerwaarde
van WZSW gesteld. Het TNO-onderzoek was vooral ook bedoeld om inzicht te krijgen
in die indirecte effecten en de maatschappelijke waarde ervan en richtte zich op
beantwoording van vragen als: 1) Wie ondervinden effecten van WZSW? 2) Wat zijn de
directe en wat de indirecte effecten? 3) Hoe komen de indirecte effecten tot stand? 4)
Op welke manier zijn de indirecte effecten meetbaar?
Om vast te stellen of de indirecte effecten maatschappelijke meerwaarde
opleverden, moesten deze dus meetbaar worden. Daarvoor werden indicatoren
ontwikkeld die het maatschappelijke rendement in termen van financieel rendement
zouden kunnen vertalen. In het TNO-rapport werden deze indicatoren gedetailleerd
beschreven met behulp waarvan in vervolgonderzoek sociale meerwaarde gemeten kon
worden.
- Essentieel voor het WZSW-project was het multidisciplinaire karakter van de
samenwerking tussen dienstverleners.224 Het gezamenlijke belang van
betrokkenen was het creëren van directe effecten voor dienstvragers en
dienstverleners. Het kwam er in het onderzoek vooral op aan om vast te stellen
of en in hoeverre er sprake was van indirecte effecten met maatschappelijke
223
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Brouwer & Fermin, 2008.
Woningbouwcorporatie, gemeenten, opleiding, zorg, welzijn.
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-

meerwaarde. Zo bracht WZSW-dienstvragers en dienstverleners bij elkaar met
als resultaat dat dienstvragers ondersteuning kregen en zelf werden geactiveerd;
De dienstverlener bood de service aan en kreeg zelf ontwikkelingskansen.

Onderzoek naar indirecte effecten in dit voorbeeld werd als volgt beschreven:
 Dienstvragers kunnen langer zelfstandig blijven wonen met als gevolg een
besparingseffect op extramurale zorg.
 Dienstverleners uit de eigen buurt stimuleren hun sociale netwerk dat
veroorzaakt effecten op de leefbaarheid zoals veiligheidsgevoelens of minder
criminaliteit. En welk effect heeft het op het welzijn van de bewoners?
Resulteert dit in minder gezondheidsklachten, minder huisartsenbezoek en
medicijngebruik?
 Dienstvragers hoeven geen beroep te doen op buren of familie maar kopen
dienstverlening in met een beperkte eigen bijdrage met gebruik making van
dienstencheques. Dat heeft effect op minder belasting van mantelzorgers. En
welke effect heeft de eigen bijdrage op het gevoel van eigenwaarde?
 Voor dienstverleners is WZSW een laagdrempelige manier om in de eigen wijk
zinvol bezig te zijn. Wat zijn de effecten op sociaal gedrag en het gevoel erbij te
horen? En zijn er effecten op het gevoel van eigenwaarde en sociale
weerbaarheid?
 Dienstvragers en dienstverleners participeren meer in de buurt en hebben meer
contacten met buurtgenoten. Wat betekent dit voor de leefbaarheid en sociale
cohesie in de wijk?
Een essentieel onderdeel van de uitvoering van WZSW was samenwerking met partners
op lokaal niveau. Daarbij ging het om vragen als:
 Draagt WZSW bij aan het realiseren van rendement van bedrijfsdoelstellingen?
Omdat de partners investeren in tijd en financiële middelen is nadere
onderbouwing van het rendement voor partners van cruciaal belang voor
toekomstige deelname en continuïteit van WZSW.
 De samenwerkingspartners waren overtuigd van het positieve effect van WZSW
op de ontwikkeling van ketensamenwerking. Wat zijn de effecten op termijn
voor de ontwikkeling van sociale infrastructuur? Hoe kan dit gewaardeerd
worden in termen van efficiencywinst?
 Wat kunnen gemeenten leren van WZSW als een innovatieve aanpak waarmee
tien Midden-Brabantse gemeenten geëxperimenteerd hebben, met het oog op
beleidsontwikkelingen in de toekomst?
Duidelijk was dat WZSW bijdroeg aan verbetering van participatie in de directe
omgeving van mensen in hun eigen wijk of buurt. Het project kon praktische informatie
leveren die nodig was voor ’ontschotting’ in verband met nieuwe wetgeving (bijlage
4.5.3.0). Ook indirecte effecten van WZSW voor gemeenten werden onderzocht aan de
hand van vragen als:
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Wat is de bijdrage aan ontwikkeling van integraal beleid?
Betekent het combineren van meerdere doelen een grotere effectiviteit van
beleid? Worden met dezelfde inzet van middelen meer effecten gerealiseerd?
WZSW draagt bij aan zichtbaar maken van latente vraag bij inwoners van de
gemeente (isolement, sociale achterstand, armoede). Betekent een groter bereik
van de dienstverlening een gewenste verbetering van effectiviteit?
WZSW stimuleert onderlinge samenwerking. Zowel tussen mensen in de wijk
(sociale cohesie) als tussen organisaties op lokaal niveau en tussen afdelingen
binnen de gemeentelijke organisatie. Hoe kunnen deze samenwerkingsrelaties
ook in andere situatie benut worden?

Tot slot leverde het TNO-onderzoek een drietal aandachtspunten op van meer
algemene aard die van betekenis waren voor uitvoering van het WZSW-project:
Duidelijke doelen stellen
 Om effectief beleid te voeren en meerwaarde te creëren is het belangrijk om van
duidelijke doelstellingen en een prioritering uit te gaan. Dat WZSW een groot
aantal doelstellingen bestrijkt houdt een risico in dat resultaten onvoldoende
duidelijk blijven om gewaardeerd te worden.
Waarborgen (politieke) continuïteit van WZSW
 Dienstvragers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij een blijvend beroep
kunnen doen op ondersteuning en dat de kwaliteit van dienstverlening goed is.
Als zij met WZSW ervaring hebben opgedaan, moeten zij uitzicht hebben op
concreet vervolg. Bij continuïteit is politiek draagvlak van groot belang.
Aandacht voor de ‘couleur locale’
 De lokale omstandigheden, belangen en doelen moeten uitgangspunt zijn bij het
introduceren en uitvoeren van WZSW in een gemeente. Het project moet niet
gezien worden als een ‘blauwdruk’ die in elke gemeente op dezelfde wijze tot
dezelfde resultaten leidt. WZSW is een uitvoeringsconcept dat gemeenten in
samenwerking met lokale partijen kunnen gebruiken om actuele
maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en vorm te geven.
De ontwikkeling van de indicatoren was voorwaarde om tot rendementseffecten van
investeringen te komen, waarop hierna wordt ingegaan.

4.6.5

Onderzoek Social Return On Investment

De opmerking: ‘WZSW is een mooi concept met een sterke achterliggende filosofie,
maar wat levert het nu daadwerkelijk op?’ kwam steeds terug in gesprekken met
gemeenteambtenaren en maatschappelijke partners. Als overwogen werd om het
concept in te voeren of geprobeerd werd nieuwe initiatieven van de grond te krijgen,
werd steeds de vraag naar het rendement van WZSW gesteld. Maar ook projectleiders
en verantwoordelijken binnen de gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen, waar het WZSW133

concept onderdeel werd van gemeentelijk beleid, drongen aan op beantwoording van de
vraag naar het rendement, vooral in verband met continuering. De provincie als mede
financier van het concept wenste ook inzicht in effecten en opbrengsten en gaf daarom
in 2010 opdracht tot onderzoek naar de maatschappelijkmeerwaarde van WZSW.
Effectmeting door RADAR advies (bijlage 4.6.5)
In de meting uitgevoerd door RADAR in opdracht van het ministerie van VWS werd
gebruik gemaakt van de systematiek zoals die door het TNO-WZSW onderzoek werd
ontwikkeld. De indicatoren maakten het mogelijk om maatschappelijke meerwaarde in
monetaire resultaten uit te drukken. Naar aanleiding van het RADAR onderzoek liet de
Gemeente Tilburg een persbericht uitgaan over het resultaat dat de aanpak om
persoonlijke dienstverlening te organiseren zich dubbel en dwars terugverdiende. 225
Volgens het onderzoek leverde elke geïnvesteerde euro in het WZSW-project een
rendement op van drie euro vijfennegentig. De Gemeente Tilburg sprak van een slimme
aanpak om aan de toenemende vraag naar diensten tegemoet te komen. RADAR
berekende dat de investeringen totaal ongeveer achthonderd ton per jaar bedroegen. De
sociale waarde van de aanpak zagen de onderzoekers bijvoorbeeld terug in minder
uitkeringsgerechtigden, gerealiseerde re-integratietrajecten, tevreden klanten, minder
onderhoudskosten voor de corporatie en minder opnames in zorginstellingen. De
opbrengst daarvan werd op ruim drie miljoen euro becijferd.
Effectmeting door PON (bijlage 4.6.3.3)
In zes van de zeven onderzochte gemeenten bleek investering in het WZSW-project te
leiden tot een positief rendement. De berekende SROI-waardes variëerden van 1.25 tot
1.42 per gemeente. Sociale waarde werd in de zeven onderzochte gemeenten vooral
gecreëerd op het niveau van de stakeholders, dienstverleners en ontvangers. Dat was een
logische consequentie van de doelen van de projecten. Hier werden ook de beoogde
resultaten van de investeringen door gemeenten zichtbaar. Bij andere stakeholders als
zorginstellingen was er sprake van een relatief beperkt effect. Het viel op dat de
opbrengsten bij woningcorporaties aan de hoge kant waren. Ofschoon het WZSWproject zich richtte op integratie van verschillende beleidsbepalende organisatorische
eenheden binnen de gemeente, kwam dit nauwelijks terug in de overwegingen om een
WZSW-project te starten en te financieren; de nadruk lag op de kernactiviteit van het
leerwerkdienstenbedrijf.226 Belangrijke bron van meerwaarde bleek het langer zelfstandig
wonen van ouderen en mensen met beperkingen. Neveneffect daarvan waren de
besparingskosten op de AWBZ, maar die werden in het onderzoek niet meegenomen.
Een ander effect van meerwaardecreatie werd geconstateerd in het opdoen van
werkervaring door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In de conclusies van het
onderzoek werd geconstateerd dat het WZSW-concept in praktijk op verschillende
manieren invulling kreeg. De variant waarin het leerwerkdienstenbedrijf centraal staat en
waarbij de doelen gerelateerd werden aan reïntegratie en stijging op de participatieladder
kwam het meeste voor en werd vooral toegepast in grotere gemeenten. Op de tweede
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Gemeente Tilburg, 2010.
Investeren in effiencyverbetering in de werkwijze binnen gemeente wordt nog voornamelijk gezien als kostenpost.
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plaats de variant leunend op de WMO-gedachte, waarbij WZSW fungeerde als
coördinatiepunt van vrijwilligers initiatieven naast de reïntegratie activiteiten. Deze
variant was aan de orde in kleinere gemeenten met veel sociale cohesie en kleine
aantallen potentiële dienstverleners.

4.6.6

Vernieuwen met WZSW, lokaal, provinciaal, landelijk

4.7

Samenvatting hoofdonderzoek

4.7.1

Krachtenveld praktijkonderzoek WZSW

De hierboven beschreven thema’s van WZSW betekenden een bijdrage aan
ontwikkeling van landelijk innovatief beleid inzake de markt voor persoonlijke
dienstverlening en sociale economie SROI. Zoals het overzicht externe publicaties
(figuur 4.8.2) laat zien, strekte de belangstelling voor het project zich uit tot
uiteenlopende sectoren. De artikelen laten een breed scala aan interesses zien die
verband houden met de ontwikkeling van visie op sociaal-maatschappelijke
vernieuwingsvraagstukken. Daarin vervult een ‘Good practice’ een belangrijke
voorbeeldfunctie als aanzet tot vernieuwing. Deelname aan WZSW-projecten had
minstens tot effect het kennismaken met uiteenlopende aspecten van sociale
vernieuwing. Van de elf deelnemende gemeenten aan WZSW-onderzoeksprojecten
besloten er vijf tot een doorstart. 227 In die gemeentenstond het project in enigerlei
vorm in verbinding met de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid.
In acht gemeenten die niet direct deel uitmaakten van het WZSW-project kwam
het tot verschillende toepassingsvarianten. De positieve resultaten waren voor de
Provincie Noord-Brabant aanleiding om onderzoek te laten doen naar uitrol in de
provincie. In de gemeenten Tilburg, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Dongen en
Hilvarenbeek werden door de gemeenteraad besluiten genomen om het concept na de
projectperiode voort te zetten en was er sprake van invloed op gemeentelijk sociaal
beleid. In de gemeenten Tiel,228 Ede229 en Oldenzaal230 vonden uitvoeringsvarianten
plaats. In vier A2 gemeenten: Waalre, Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck,
kwam het tot een experimenteel regionaal pilot project.
In paragraaf 4.8.1 wordt een impressie beschreven van WZSW in verschillende
gemeenten.

De uiteenlopende invalshoeken en combinaties waarvan sprake was met het WZSWproject laten een samenhang zien die in figuur 4.7.1 schematisch wordt weergegeven.

Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Dongen, Hilvarenbeek.
www.dynamiek-tiel.nl
229 www.servicevoordewijk.nl
230 www.serviceindestad.nl/meehelpen
227
228
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Figuur 4.7.1: Krachtenveld praktijkonderzoek WZSW
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4.7.2

Onderzoek op hoofdlijnen

Het WZSW-project begon als onderzoek naar oplossingen voor lange termijn tekorten
in de zorg die zouden ontstaan door de toenemende zorgvraag vanwege de vergrijzing.
De lange termijn tekorten bevonden zich op drie gebieden, te weten:
- onvoldoende passend dienstenaanbod;
- te weinig zorgpersoneel;
- onbetaalbare ouderenzorg in de toekomst.
Het eerste WZSW-project ‘Vraag om de hoek, zorg om de hoek’ 231 vertrok vanuit de
vooronderstelling een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem wat als
volgt verwoord werd. Ouderen willen liefst zo lang mogelijk vitaal zijn en zelfstandig
thuis wonen. Als zij een beroep kunnen doen op ondersteuning bij dat zelfstandig
wonen dan zal dat hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk in stand houden. Waardoor er
sprake zal zijn van minder zorgkosten en minder vraag naar zorgpersoneel.
Tegen deze achtergrond was fase I van het onderzoeksproject gericht op beantwoording
van de volgende vragen, te weten:
 Is het mogelijk om structurele dienstverlening te ontwikkelen die past bij de
individuele behoefte van ouderen die zelfstandig thuis wonen?
 Is arbeidspotentieel aan te boren die de diensten leveren?
 Wat vraagt dit initiatief aan investering?
Uitkomst van het onderzoek was een bedrijfsconcept wat betaalbare dienstverlening aan
huis mogelijk maakte door een koppeling te maken met de ontwikkeling van latent
arbeidspotentieel. Het was in de kern die combinatie die de kracht van het concept
kenmerkte. Een mes dat van twee kanten bleek te snijden: terugdringen van kosten van
ouderenzorg door het ontwikkelen van capaciteit aan dienstverleners.
Bij de ontwikkeling van het WZSW-bedrijfsconcept vertoonde een aantal
specifieke kenmerken. De projectaanpak gebeurde vanuit een gedegen voorbereiding en
er werd extra aandacht besteed voor draagvlak. Door beleidsmakers direct te betrekken
bij het project was er sprake van hoogwaardige inbreng van kennis en relatienetwerk.
Op de tweede plaats bleek de koppeling van de conceptontwikkeling aan het onderzoek
dienstencheques (paragraaf 4.3) de mogelijkheid te bieden voor het combineren van
organiseren, onderzoeken en leren. Een derde belangrijke factor was de relatie die
binnen het project gelegd werd met structurele maatschappelijke vernieuwingen, zoals
de WMO en de Wet Werk en Bijstand. Dat genereerde speciale aandacht voor het
koppelen van strategische beleidsontwikkeling aan praktische doelen. Vanwege de
verbinding met ontwikkeling van landelijk beleid ging de belangstelling voor het nieuwe
concept ook niet voorbij aan bijvoorbeeld het ministerie van SoZa en RWI (par 4.6.1).
Een direct voorbeeld van ontwikkelingsgerichte aanpak van het WZSW-project
was de samenwerking met het ROC die leidde tot een nieuwe middelbare
beroepsopleiding (paragraaf 4.4). Het positieve resultaat van projectfase I riep vragen op
als:
231

Waarvan de DVD ‘Wonen, Zorg en Service in de Wijk’ een beeldimpressie geeft.
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Is het bedrijfsconcept ook toepasbaar in kleinere gemeenten?
Kan het concept een bijdrage leveren aan vernieuwing van gemeentelijk beleid?
Zijn investeringen in het project ook financieel verantwoord en meetbaar?

Met deze vragen op de achtergrond kwam de tweede projectfase WZSW tot stand.232
Uit evaluatierapporten bleek dat alle acht deelnemende Midden-Brabantse
gemeenten positief oordeelden over wat het project aan inzichten had opgeleverd. Voor
vier gemeenten betekende dat een concrete doorstart van dienstverlening met WZSW
en ook werd op verschillende manieren verband gelegd met beleidsontwikkeling binnen
de gemeenten. Ook verschillende andere gemeenten in Nederland hadden initiatieven
genomen om met het concept aan de slag te gaan. In de tweede fase van het project
konden een aantal factoren worden benoemd die het positieve gehalte van de resultaten
benadrukten. Voortbouwend op het onderzoek naar dienstencheques (paragraaf 4.3),
waarmee in de eerste projectfase ervaring was opgedaan, werd besloten tot onderzoek
naar meerwaarde van toepassing van WZSW. TNO ontwikkelde indicatoren waarmee
toegevoegde waardemeting kon worden verricht (paragraaf 4.6.3) Dat leidde tot
toepassing van de SROI-methode waarmee de positieve resultaten van investeringen in
WZSW konden worden aangetoond (paragraaf 4.6.5). Een tweede spin off van het project
werd de bijdrage aan de ontwikkeling van landelijk beleid inzake MPD (paragraaf 4.6.1).
De nota ‘Van mens tot mens’ (bijlage 4.6.2.4) geeft inzicht in landelijk toonaangevende
projecten die verband houden met ontwikkeling van persoonlijke dienstverlening. Een
nota die de minister van beleidsinformatie voorzag. Tenslotte was het project voor de
provincie Noord-Brabant aanleiding om onderzoek te doen naar toepassing van het
concept ‘Brabant breed’ (bijlage 4.8.7).

4.7.3

Conclusies

Het WZSW-project resulteerde in een concept waarvan werd aangetoond dat het een
aantal ontwikkelingen in onderlinge samenhang in gang kon zetten te weten (figuur
4.5.5).233
 Aanbieden van woonzorgservicediensten in de buurt;
 Re-integratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk/buurt;
 Scheppen van werkgelegenheid;
 Bevorderen van sociale participatie/activering;
 Vormgeven aan vermaatschappelijking;
 Innovatie lokaal sociaal beleid;
 Combineren WMO-AWBZ-WWB-Wsw, armoede beleid;
 Afstemmen WMO dienstverlening met ketenpartners.
Waarvan de DVD ‘Meedoen loont’ een beeldimpressie geeft.
Met deze innovatiematrix wordt compact in beeld gebracht hoe doelen, taken en financiering, resultaten, output en
outcome, onderling in verbinding staan met drie hoofdgebeiden: 1e de ontwikkeling van persoonlijke dienstverlening, 2e
ketensamenwerking en 3e lokaal sociaal beleid.
232
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Praktijkgericht stimuleren van sociale en arbeidsparticipatie

Op basis van evaluatie van projectuitvoeringen in tien gemeenten werden de volgende
conclusies getrokken:
1.
Het aanbieden van persoonlijke diensten aan huis, gekoppeld aan het
ontwikkelen van arbeidsparticipatie middels het WZSW-bedrijfsconcept, draagt
bij aan actieve participatie van ouderen aan de samenleving. Daardoor blijven zij
langer zelfstandig wonen en worden ook de kosten van duurdere intramurale
zorg teruggedrongen.
2.
Het WSZW-bedrijfsconcept blijkt een nieuwe vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen tussen vrijwillige, informele zorg enerzijds en
professionele thuiszorg anderzijds. Het concept levert nieuwe diensten door de
combinatie van zorg en welzijn.
3.
Door betaalbare persoonlijke dienstverlening aan huis kan de groei van de
kosten van ouderenzorg substantieel worden teruggedrongen.
4.
Door toepassing van het WZSW-innovatieconcept kunnen gemeenten vorm
geven aan vernieuwing van lokaal sociaal beleid zonder extra onderzoekskosten.
Implementatie van het concept levert ervaring op met het ontwikkelen van
kostenbesparende ketensamenwerking en ontschotting van
financieringsbronnen. Dat sluit aan op de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden van de lokale overheid als gevolg van nieuwe wetgeving.
5.
Toepassing van het WZSW-concept levert een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van het denken over persoonlijke dienstverlening en
maatschappelijk rendement van nieuwe vormen van dienstverlening aan huis.

4.8

Bijlagen bij hoofdonderzoek

4.8.1

WZSW projectuitvoeringen

Twee jaar na afronding van projectfase II, medio 2010 werd in verschillende gemeenten
met het nieuwe concept gewerkt waarvan hierna een impressie. Dit met gebruikmaking
van een speciaal ontwikkelde website. (paragraaf 4.8.2) Verder zijn als bijlage
opgenomen een overzicht externe publicaties WZWZ (figuur 4.8.2), acties en resultaten
(figuur 4.8.3) en een overzicht van stakeholders van het project (figuur 4.8.4).
Tilburg234
Van project tot voorziening. Wonen, Zorg en Service in de Wijk groeide na beëindiging
van de project fase uit tot een begrip in Tilburg. Een voorziening die meerdere doelen
diende en uit verschillende bronnen werd gefinancierd.
Na een projectstatus tot en met 2008 werd WZSW per 1 januari 2009 officieel een
BV, behorend tot de holding van Thebe thuiszorg. Voor 2009 werd een gecombineerd
contract reïntegratie en diensten via sociale zaken gemaakt, waardoor WZSW was
ingebed in het voorzieningenpakket van de Gemeente Tilburg. Dat betekende dat de
projectstatus van de voorziening omgezet kon worden in een duidelijke subsidierelatie.
234

Subsidiecontract Wonen, zorg en service in de wijk. Collegebesluit 18, 21 september 2009.
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Naast de in de samenvatting omschreven diensten voor de WMO-doelgroep leverde
WZSW ook diensten aan overige inwoners van Tilburg. De voorgestane inbedding in
het totale pakket sloot aan bij de doorontwikkeling van de WMO naar een wijkgerichte
aanpak, waar onder andere zorg, welzijn en persoonlijke dienstverlening met elkaar
verbonden zou gaan worden.
De startnotitie van het project Impulswijken235 vertrok vanuit het nieuwe WZSWconcept. Gekozen werd voor een gefaseerde doorontwikkeling en upgrading van
bestaande WZSW-activiteiten op het gebied van persoonlijke dienstverlening en
ontwikkeling van sociale- en arbeidsparticipatie, naar vormen van buurtbeheer,
eenvoudig toezicht, schoonhouden en activiteiten in de groenvoorziening. Ook zou
volgens het plan de uitbouw naar de vijf impulswijken gefaseerd plaatsvinden. De direct
betrokken organisaties vormden een projectgroep die verantwoordelijk was voor
ontwikkeling en uitvoering van het projectplan. Onder het motto ‘learning by doing’
werden op basis van ervaringen verdere slagen gemaakt.
Alphen-Chaam
De gemeenteraad van Alphen-Chaam nam in 2009 een besluit wat door kon gaan als
‘een schoolvoorbeeld’ voor toepassing van het WZSW-concept bij innovatie van lokaal
sociaal beleid. (bijlage 4.8.1) In een kaderplan werd onderbouwd hoe de gemeente met
WZSW invulling wilde geven aan de uitvoering van beleidsdoelstellingen die verankerd
waren in meerdere beleidsstukken. In combinatie met het bijbehorende plan van aanpak
was er sprake van koppeling van ontwikkeling van nieuw beleid aan concrete realisatie
van doelen op uitvoerend niveau. Het dienstenaanbod werd beschreven in een
zogenaamd productenboek (bijlage 4.8.2). Wat betreft de verankering en verbinding van
WZSW met beleid werden de volgende concrete voorbeelden genoemd:
 Met betrekking tot vrijwilligersbeleid werd besloten om aan te haken bij WZSW
om zodoende vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen. Ook werd
de beleidsaanbeveling aangenomen om een voortrekkersrol te vervullen bij het
zoeken naar afstemming en samenhang tussen de activiteiten van de diverse
zorgorganisaties door WZSW.
 WZSW bleek prima te voldoen om als extra informatiekanaal invulling te geven
aan het informatiecentrum en ontmoetingsplaats.
 WZSW was in beeld voor bemiddeling van alfahulpen.
 In de agenda van de toekomst Alphen-Chaam in 2020, vroeg men zich af of de
vergrijzing niet nog meer nieuwe voorzieningen nodig maakte. WZSW helpt
niet alleen maar leert mensen wat ze zelf kunnen doen. Dat is volledig in lijn
met de WMO-visie. Mensen worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten
voor anderen in de buurt. Maar ook omdat mensen naar draagkracht
meebetalen aan de hen geboden diensten, helpen zij mee om betaalbare
voorzieningen in stand te houden.
 Het motto van WZSW: ‘Vraag om de hoek, zorg om de hoek’ sloot naadloos
aan bij de bestuursopdracht ‘Programma Voorzieningen West-Brabant’. Het
Samen verder werken aan vernieuwing Startnotitie project Impulswijken. Realisatie van duurzame participatie in de
Impulswijken, 15 oktober 2009.
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realiseren van een sluitende ketenaanpak sloot ook aan bij de nota
armoedebeleid en het onderzoek naar kwetsbare burgers.
WZSW helpt met het op peil houden van de biodiversiteit door het
tuinonderhoud wat bij veel ouderen gedaan wordt.
Met betrekking tot de armoedebeleidsnota hielp WZSW bij het in beeld krijgen
van veel kwetsbare burgers.

Hilvarenbeek
In 2009 besloot de gemeenteraad om structureel geld beschikbaar te stellen. Daardoor
werd het mogelijk het project beter te verankeren binnen de gemeente. Door
ontwikkelingen, zoals maatschappelijke stages voor scholieren en het inrichten van een
lokaal steunpunt voor vrijwilligerswerk, werd gekozen voor samenwerking met Contour,
een professionele organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk en informele zorg.
Vanwege de grote kennis en ervaring met maatschappelijke dienstverlening besloot de
gemeente vervolgens om het WZSW-project onder te brengen bij Contour.
Gilze en Rijen
‘Participatie van Arbeid tot Zorg. Meedoen naar Vermogen’. Dat was de titel van een
beleidsnota die bedoeld was om draagvlak te verwerven voor de ‘gekantelde’ visie die de
nieuwe rol van de lokale overheid als maatschappelijk ondersteuner van allerlei
participatievormen vroeg. Een nieuwe kijk die ook invloed had op de aanpak van het
ontwikkelen van participatief beleid. Het vroeg om ontwikkeling van samenwerking
tussen gemeentelijke afdelingen zowel als met externe partners. Tijdens de projectfase
had het project WZSW een vaste plaats verworven binnen het lokaal dienstenaanbod.
De beleidsnota van 2010 benadrukte de betekenis van het concept bij innovatie van
lokaal sociaal beleid als ook bij het versterken van de samenwerking (bijlage 4.8.3).
In 2010 stemde het college van B&W in (bijlage 4.8.4) met het advies betreffende
een plan van aanpak om WZSW te verankeren (bijlage 4.8.5). Het concept had
voorgaande jaren zijn meerwaarde bewezen. Omdat aandacht besteed was aan het
zorgvuldig informeren van verantwoordelijke beleidsmakers en raadsleden, waren zij in
staat om een verantwoorde afweging te maken tussen baten en kosten. Stoppen met
WZSW zou betekenen dat er een gat zou vallen in de lokale samenleving, wat niet
opwoog tegen de investeringskosten. In 2011 werd dat beeld bevestigd door de
effectmeting van het PON (bijlage 4.6.3.3). Het project had de gemeente veel geleerd op
het gebied van aansluiting onderwijs, arbeidsmarkt en participatie. Om deze redenen
besloot het college om WZSW tot minimaal 1 januari 2013 te continueren met als doel
te komen tot het structureel maken van deze dienstverlening.
Dongen
Meewerken aan de innovatie van lokaal sociaal beleid.
Met de verantwoordelijkheid voor de WMO, WWB, WSW, WIJ en de bezuinigingen in
de AWBZ lag voor de Gemeente Dongen de uitdagende taak om met minder middelen
de regie te voeren op deze terreinen. Het WZSW-concept bracht al een aantal jaren deze
beleidsgebieden in de praktijk met elkaar in verband. Door het project konden mensen
met een WWB-uitkering weer participeren en de gedachte achter de WMO vormgeven.
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Zelf mee doen, maar ook anderen in staat stellen om langer zelfstandig te wonen.
WZSW wilde hierin verder gaan en niet alleen voor mensen met een WWB-uitkering
een rol spelen. Het plan lag voor om in de volgende periode een convenant sluiten met
het UWV, gericht op sociale activeringstrajecten voor inwoners van Dongen. WZSW
leverde in feite ‘nulde lijn’ gezondheidszorg. Daar waar geïndiceerde zorg niet kon
worden geleverd, was WZSW een waardevolle aanvulling.
A2 Gemeenten en Horst aan de Maas236
In de gemeenten Valkenswaard, Waalre, Cranendonk en Heeze Leende werd een
regionaal pilotproject WSW uitgevoerd door Stavoor. Dat gebeurde ook in Horst aan de
Maas. Gedurende een aantal jaren experimenteerden deze gemeenten met het
concept.237 Bij de uitvoering van deze pilotprojecten werd gebruik gemaakt van
ontwikkelde expertise in voorgaande projecten en waren de ervaringen input voor het
ontwikkelen van de handleiding innoveren met WZSW.
Tiel238
Geïnspireerd door het succes in Tilburg, werd dit in Gelderland opgepakt door
Zutphen, Nijmegen en Tiel. In Tiel-West startte in het kader van een pilot project,
Serviceatelier Dynamiek.239 Het ging om mensen die niet meer actief waren op de
arbeidsmarkt. Om erachter te komen waar de bewoners precies behoefte aan hadden,
werden zij geënquêteerd. Naar aanleiding daarvan werden drie soorten diensten
aangeboden.
 Formulierenbrigade, waarbij inwoners hulp krijgen bij het invullen van
formulieren;
 Zorgdiensten, waarbij ondersteuning in en om het huis geboden wordt;
 Klussendienst, voor kleine klussen in en om het huis.
Ede240
Doorontwikkeling functionaliteiten Service voor de Wijk.241 Bij het opheffen van
Voorwerk gaf de gemeenteraad onder meer opdracht te onderzoeken hoe de
functionaliteiten van Service voor de Wijk zoveel mogelijk behouden konden blijven.
Eind 2012 werd de bestaande organisatie tijdelijk ondergebracht bij de gemeente. 2013
stelde het college vast als tussenjaar voor Service voor de Wijk en vroeg daarnaast om
samen met partners in het maatschappelijk middenveld te onderzoeken of de activiteiten
bij een of meerdere organisaties ondergebracht konden worden en onder welke
voorwaarden dit zou kunnen.

Tussenevaluatie project Spoor woonzorgservice, 2010 03 25.
Tussenevaluatie Project Woonzorgservice in de wijk April 2009 en raadsbesluiten ivm vervolg.
238 Voortgangsrapportage serviceatelier Dynamiek.
239 www.dynamiek-tiel.nl
240 www.servicevoordewijk.nl
241 Memo: College van burgemeester en wethouders aan gemeenteraad. 4 februari 2014.
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Oldenzaal
Service in de Stad.242 In opdracht van de afdelingen WIZ en B&O werd vanuit een
integrale beleidsaanpak in 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een
Oldenzaals project gericht op de markt voor persoonlijke dienstverlening onder de
werktitel ‘Service in de Stad’ (SidS). Het ging om de toepassing van een vernieuwend
dienstverleningsconcept, geïnspireerd op het model: ‘Woonzorgservice in de Wijk’. In
2010 startte de gemeente met de ontwikkeling van woonservicegebieden met de
bedoeling om van 2011 tot 2015 een drie-tal programma’s uit te voeren, die gezamenlijk
moesten leiden tot een sluitend aanbod van wonen, zorg en welzijn. SidS werd als één
van de kansen genoemd, belangrijk in het kader van de Kanteling in de WMO naar een
vraaggerichte aanpak van hulpvragen. Dit alles vormde aanleiding voor het plan van
aanpak voor een pilotproject ‘Service in de Stad’.243
Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
Naar aanleiding van de startbijeenkomst wijkdienstverlening244 koos een groep,
woonservice gebieden voor verdere informatie over het model Wonen, Zorg en Service
in de Wijk. De SEV gaf bureau Stavoor opdracht onderzoek te doen naar de financiële
haalbaarheid van dit model in de wijk.245 Onderzoeksvragen waren: Wat is het
organisatie- en bedrijfsmodel zoals het wordt toegepast in een aantal gemeenten en wat
zijn de bedrijfsresultaten? Hoe maak je van WZSW een financieel gezond bedrijf voor
de lange termijn?
Provincie Noord-Brabant maakt werk van sociale innovatie met WZSW
De Provincie Noord-Brabant wilde de doorontwikkeling en implementatie van WZSW
ondersteunen. WZSW werd niet alleen gezien als een bedrijfsconcept, maar ook en
vooral als een instrument voor de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid door gemeenten
en partnerorganisaties in het veld. De provincie gaf PON en Zet opdracht voor het
uitwerken van een projectplan voor de begeleiding van implementatietrajecten (bijlage
4.8.6) Met het project ‘Meedoen loont’ kreeg in voorjaar 2008 de uitrol van het WZSWconcept een projectmatige benadering, waarvan uitgebreid verslag werd gedaan. (bijlage
4.8.7)
Innovatief overheidsbeleid
In de brief van 12 oktober 2009 berichtten de staatssecretarissen van VWS en Soza over
de Samenhang tussen de WMO, WWB, WSW en de WIJ en bespraken daarin WZSW
als voorbeeld, zie onderstaand citaat:
Betoogd wordt dat participatie gaat over het ‘meedoen’ in het maatschappelijke verkeer, over dat
mensen contacten met familie, vrienden en buren kunnen onderhouden. In de praktijk blijken
gemeenten in meer of mindere mate gebruik te maken van de mogelijkheden om verbindingen te
leggen om tot een integraal participatiebeleid te komen. Daarvan is het WZSW project een
www.oldenzaal.nl, Convenant Service in de Stad ondertekend 13 december 2011.
Plan van Aanpak Service in de Stad, maart 2011.
244 SEV Verslag bijeenkomst wijkdiensten team SEV.
245 SEV Wzsw onderzoeksrapportage iov SEV september 2010.
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concreet voorbeeld. … Doordat de dienstverlening wordt uitgevoerd door mensen in de wijk, draagt
het bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie246

4.8.2

WZSW innovatie leernetwerk

4.8

Overzichten: acties en resultaten, externe publicaties en stakeholders

Voor verspreiding van de resultaten van WZSW werd de site ontworpen www.wzsw.nl
die in de tweede fase werd opgezet als model innovatieleernetwerk. Voor het gebruik
van de site werd de ‘handleiding innoveren met WZSW ontwikkeld (bijlage 4.5.5.2).
Op het moment van beëindiging van hosting van de site door PRVMZ (2010)
maakten een aantal gemeenten er actief gebruik van. De site werd door circa 20.000
bezoekers geraadpleegd.

2003
Versterking van de uitvoeringstrajecten en de functie ontwikkeling arbeidspotentieel
Realisatie 13755 contacturen met projectdeelnemers in 2003
Stroomlijnen werkprocessen leerwerkdiensten bedrijf
Afstemming WZSW op regulier onderwijs ROC
2004
Uitvoering reclame -actie onderzoek diensten cheques onder 1000 inwoners van de wijk
Doorontwikkelen van het bedrijfsconcept WZSW (LWDB)
Toekenning projectsubsidie nieuwe functie WZSVerlener in regulier beroepsonderwijs
Onderbouwing bedrijfsplan
246

Bussemaker & Kleinsma, 2009: 7.
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Inbedding WZSW in strategisch beleid projectpartners
Realisatie 14535 contacturen met projectdeelnemers in 2003
2005
Stuurgroep neemt besluit WZSW voort te zetten in hele stad Tilburg
Gemeente Tilburg maakt concept WZSW onderdeel van beleid
Afronding ESF-Equal project--------------> overgang naar zelfstandige voortzetting
Ministerie VWS kiest WZSW als voorbeeld bij invoering nieuwe Wmo
Realisatie 38090 contacturen met projectdeelnemers over de hele projectperiode
2006
WZSW Tilburg gaat zelfstandig 3-jarige projectperiode in, PRVMZ adviseert op afstand
WZSW Tilburg krijgt tweede vestiging in zuid
Provincie kent honderdduizend euro subsidie toe voor WZSW vervolgproject
Ministerie SZW kent subsidie toe aan IPW
Nieuwe MBO-opleiding Woonzorgserviceverlener een feit
2007
Deelname conferentie invoering WMO Doelen Rotterdam
Acht projectleiders in dienst van 10 IPW-project gemeenten
Regionale werkconferentie Midden-Brabant luidt operationele project fase in
aanvraag implementatie WZSW A2 gemeenten
Eerste tussentijdse evaluatie IPW-project
2008
TNO onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde WZSW
Ontwikkeling innovatienetwerk WZSW
Start proefproject WZSW regio Brabant Zuid oost (A2)
Slotconferentie IPW-project "Meedoen loont"
WZSW onderdeel strategisch beleid provincie Noord brabant
2009
Gemeenten moeten vorm en inhoud geven aan hun regierol ivm nieuwe wetten
Raad voor Werk en Ink. initieert experiment met Markt Persoonlijke dienstverlening
Tweede kamer en staatssecretaris geïnteresseerd in WZSW concept
2010
Wzsw concept krijgt definitieve plek in gemeentelijk beleid Tilburg en, Gilze Rijen
Drie landelijke instituten doen onderzoek waarbij WZSW betrokken
Minister beveelt verworvenheden WZSW aan maar besluit persoonlijke dienstverlening
aan de markt te laten.
2011
Onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde WZSW door provincie
Oldenzaal start project obv WZSW concept
Figuur 4.8.3: Overzicht acties en resultaten
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Leergeoriënteerde beleidsinnovatie

5.1.

Inleiding

De praktijkonderzoeken die beschreven werden in voorgaande hoofdstukken waren
gericht op het vertalen van nieuw beleid in effectieve veranderingen in de praktijk. Bij
alle drie was sprake van een pragmatische, probleemoplossingsgerichte aanpak. Het
innovatieve karakter zat in de toegepaste methodes en strategieën die verband hielden
met leren. Die aanpak is in dit promotieonderzoek onderwerp van analyse die hierna
plaatsvindt vanuit het conceptueel-theoretisch onderzoekskader. De analyse heeft
betrekking op de centrale onderzoeksvragen van dit promotieonderzoek:
-

Hoe kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren worden gekenschetst?
Draagt het integreren van sociaal innoveren en leren bij aan de effectiviteit van
sociale vernieuwing?
Levert het promotieonderzoek een aanzet tot theorieontwikkeling over sociale
innovatie?

Als het over leren gaat heeft vrijwel iedereen spontaan een beeld. Of het nu opvoeding,
onderwijs of opleiding betreft, iedereen is een opvatting aangedaan over wat leren is.
Anders is dat met innoveren. Het woord raakte de laatste decennia in gebruik als de
‘chique versie’ van vernieuwen en heeft dan vooral betrekking op ontwikkelingen in de
techniek. Sociale innovatie gaat over vernieuwing door het verbeteren van de inzet van
mensen in bedrijven en organisaties. Sociaal-maatschappelijke innovatie, waarop dit
onderzoek gericht is, heeft betrekking op vernieuwingen van de samenleving en de
betrokkenheid van burgers daarbij. Volgens de Adviesraad voor Wetenschaps- en
Technologiebeleid is er nog geen wetenschappelijk onderzoek naar sociale innovatie en
pleit zij voor zowel kennis als theorieontwikkeling. Daaraan draagt dit
promotieonderzoek bij.
De analyses van de drie praktijkonderzoeken hebben als focus de relatie sociaal
innoveren en leren, daarbij gebruikmakend van praktijktheorieën over holistisch leren,
lerend organiseren en procesmanagement. De reconstructies van de twee
praktijkonderzoeken OC en LP (Hoofdstuk 3), vormen de vooronderzoeken van dit
proefschrift en zijn gericht op vernieuwend organisatiebeleid door middel van
leerstrategieën (paragraaf 5.2.2 en paragraaf 5.2.4). Analyse van beide casussen maakt
duidelijk waarom een dergelijke aanpak bijdraagt aan structurele beïnvloeding van mens
en organisatie. De reconstructie van het praktijkonderzoek WZSW (Hoofdstuk 4) als
hoofdonderwerp van onderzoek van dit proefschrift, legt het accent op innovatie van
lokaal sociaal beleid vanuit een lerend perspectief. Analyse van de reconstructie van deze
casus maakt duidelijk dat er sprake is van een duidelijk voorbeeld van sociaal
maatschappelijke innovatie247 (paragraaf 5.3.2).
247

AWT, 2014.
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Inzet van analyse van de casussen in dit proefschrift is om na te gaan waarom het
afstemmen van leeractiviteiten op vernieuwingsdoelen een belangrijk effect heeft op de
kracht van sociale innovatie.
De resultaten van onderzoek naar de relatie tussen sociaal innoveren en leren van
de drie casussen worden in Hoofdstuk 6 gebruikt om een aanzet te leveren tot
theorieontwikkeling over sociale innovatie.

5.2

Analyse vooronderzoeken

De aanpak van elk van de drie praktijkonderzoeken werd primair bepaald vanuit het
perspectief van haalbaarheid van de door de opdrachtgevers beoogde doelen. De vrije
keuze van de methodische werkwijze bood mij als onderzoeker de ruimte om daar ook
een theoretisch onderzoeksperspectief aan te koppelen. Dat leidde later tot dit
promotieonderzoek.
In dit onderdeel worden de uitgangspunten en de kenmerken van de gevolgde
werkwijze van de praktijkonderzoeken geanalyseerd door de casussen achtereenvolgens
in verband te brengen met drie vertegenwoordigers van theorieën over respectievelijk
holistisch leren, lerend organiseren en procesmanagement. Deze analyse vormt de input
voor de onderbouwing van de samenhang tussen innoveren en leren en het verband met
sociaal innoveren (figuur 6.2.1). Het eerste praktijkonderzoek OC vond plaats in het
kader van een beleidsheroriëntatie op leren en ontwikkelen van twee fuserende
zorgorganisaties. Met de fusie was besloten om de in-service-opleiding voor
medewerkers niet langer zelf uit te voeren, maar onder te brengen bij het reguliere
onderwijs. Directie en management zagen zich voor het probleem gesteld hoe de nieuwe
visie op zorg, die na jaren nog steeds niet ‘leefde’ bij medewerkers, te implementeren.
Dat resulteerde in de vraag hoe zorgmedewerkers adequaat toe te rusten. Het op een
traditionele manier scholen zou erg duur zijn en het beoogde effect lang niet zeker.
Tegen deze achtergrond werd het leerspel OC ontwikkeld, wat stond voor een aanpak
waarbij leren en werken werden geïntegreerd met als doel zorgvernieuwing vorm en
inhoud te geven. De formule was gebaseerd op het combineren van individuele
deskundigheidsbevordering van medewerkers met ontwikkeling van het lerend
vermogen van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste toepassing van het
concept werd positief onthaald en leidde tot de invoering van structurele
leerondersteuning binnen de zorginstelling. Uit de evaluaties van OC sprak een krachtig
didactisch concept wat de vraag opwierp of de methode ook toegepast kon worden bij
onderwijsvernieuwing.
Het tweede vooronderzoek van dit proefschrift was een vervolg op uitgangspunten
en ervaringen met OC. In samenwerking met het APS kwam een leerconcept tot stand,
dat gericht was op ontwikkeling van het Nieuwe Leren binnen een lerende
schoolorganisatie (bijlage 3.9). Het doel was om onderwijsvernieuwing en
organisatieontwikkeling in verband te brengen met individueel leren van zowel leraren
als leerlingen. Vanuit het perspectief van onderzoek naar theoretische onderbouwing
van een onderwijsleersysteem, werd het verband gelegd met vier dimensies van
natuurlijk leren. Een aantal pilots leverde ervaring op met LP als werkvorm, die
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individuele ontwikkeling en ontwikkeling van de school als lerende organisatie met
elkaar in verband bracht.

5.2.1

Emanciperen en leren met Open de Cirkel

Met een duidelijk geformuleerde beleidsvisie op zorgvernieuwing kwam het er
vervolgens op aan die visie te vertalen in actie om de vernieuwing van zorg op
uitvoerend niveau handen en voeten te geven. Vanaf het ontwerpen van het OCconcept werden vertegenwoordigers van doelgroepen betrokken om vorm en inhoud zo
praktisch mogelijk af te stemmen op het concretiseren van beoogd nieuw sociaal gedrag.
Omdat de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking betrof, werd het concept
gebaseerd op een specifieke visie op leren, ontwikkelen en veranderen.248 De methode
was gericht op het stimuleren van individuele ontwikkeling door leren in collectief
verband met een centrale rol voor zorgprofessionals. Zij zouden, bewust van die
verantwoordelijkheid, moeten worden toegerust om mensen met een verstandelijke
beperking te kunnen ondersteunen bij hun leerontwikkeling. Dat zou emancipatie extra
stimuleren. Dialoog, reflectie en (inter)actie vormden de drie pijlers waarop de methode
was gebouwd. In dit eerste deel van de analyse worden de drie basisbegrippen in
verband gebracht met Illeris’ visie op leren. Dat moet bijdragen aan inzicht in de diepere
verbanden, samenhang en effectiviteit van de aanpak die met OC aan de orde was.
Analyse casus OC
Bij Illeris is reflectie van grote invloed op het wezen van leren.249 Reflexiviteit, op de
eerste plaats te begrijpen als een algemene voorwaarde voor het individu om zelf te
kunnen kiezen en een maatschappelijke positie in te nemen. Dat ‘raakt’ aan persoonlijke
kwaliteiten als onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, sociaal zijn, gevoeligheid en
flexibiliteit; kwaliteiten die belangrijk zijn zowel privé als in het werk. Nadenken over de
eigen biografie werkt positief op ontwikkelingsgericht leren, omdat het perspectieven
opent op eigen ongeleefde levens; verdrongen ambities en verlangens, welke mogelijk
afweermechanismen beïnvloeden. Leren over jezelf door middel van reflexieve
vaardigheden is volgens Illeris vanwege de eisen van de moderne identiteit met zijn
culturele diversiteit en continue vernieuwing, van toenemende betekenis voor leren.250
Reflectie is de leervaardigheid bij uitstek voor accommodatieve en transformatieve
leerprocessen die verband houden met veranderingen op fundamenteel niveau. Het
belang van zelfreflectie houdt ook verband met de steeds sneller veranderende
samenleving. Niet langer alleen vanuit traditioneel psychologisch perspectief (Maslow,
Roger), maar ook vanuit een sociologische benadering. Illeris baseert zich hier op
Giddens die reflexiviteit als kenmerk van moderniteit ziet zowel op persoonlijk niveau,
als ook op niveau van moderne instituten.251
Het begrip dialoog komt bij Illeris niet voor. De grote kracht van dialoog ligt in
het overbrengen van betekenis, zin en bewustzijn. Dialoog appelleert aan
bewustwording van impliciete oordelen die gebaseerd zijn op onbewuste
Van Biene & Hoeben, 1999
Illeris, 2007: 71.
250 Idem: 74.
251 Idem: 68-70.
248
249
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waardepatronen en houdt verband met onderzoek naar de collectieve wortels van het
eigen denken. Daarin ligt een belangrijk onderscheid met discussie. Bij een dialoog
ervaart het individu wat het is, om tijdelijk het persoonlijke of collectieve
interpretatiemechanisme op non-actief te zetten.252 Zo gezien geeft dialoog vorm en
inhoud aan het interactieve aspect van reflectie.
Voor Illeris maakt leren altijd onderdeel uit van de sociale en maatschappelijke
context vanwege het interactieve karakter. Als een van de drie deelaspecten van
holistisch leren weerspiegelen de sociale en maatschappelijke voorwaarden, de
mogelijkheden van socialisatie van de lerende. Ook al zijn die processen vaak
conflicterend.253 Hoe meer iemand door middel van activiteit en engagement betrokken
raakt des te groter zijn de leermogelijkheden, vooral in verband met de accommodatieve
en tranformatieve leerprocessen. Het is daarom belangrijk dat sprake is van de
mogelijkheid van actieve participatie en invloed zowel met betrekking tot de directe
vormen als de algemene ‘frames’. Kloosterboer valt het op waar Illeris niet op in gaat:
… de oorspronkelijke individueel- cognitieve dimensie in dit model is gereduceerd tot ‘leerinhoud’.
Verder is het onderscheid tussen technisch-organisatorische leeromgeving en sociaal-culturele
leeromgeving weliswaar herkenbaar, maar laat Illeris zich niet uit over de mechanismen die het
omgevingsleren beïnvloeden, zoals hij dat in het individuele model doet.254
Dat Illeris zich uiteindelijk baseert op ‘leerinhoud’ en daarmee op het kenmerk van een
individueel cognitivistisch model, komt duidelijk naar voren waar hij ingaat op collectief
leren:
Also inherent in this linkage is the explanation that even though a group of people is exposed to
the same impulses – e.g. a school class that is being taught – each of them will leam something
different because the traces or schemes each has already developed are different. It is only in very
special circumstances that what they learn is more or less the same.255
Reflectie en interactie vormen bij Illeris twee wezenlijke aspecten van leren. Reflectie
speelt een belangrijke rol bij het intern psychische verwerkingsproces (transformatief
leren) en neemt aan belangrijkheid toe vanwege een steeds groter beroep op individuele
verantwoordelijkheid. Dat sluit aan op wat Taylor beschouwt als het kenmerk van de
moderne identiteit die hij als volgt typeert:
Met het begrip moderne identiteit wil ik het geheel van opvattingen aanduiden over wat het
betekent een mens te ziin: het besef van innerlijkheid, het besef van vrijheid, het besef van
individualiteit en het besef van ingebed zijn in de natuur, die alle hun bakermat hebben in het
moderne Westen.256

Bommerez, 2007.
Illeris, 2010): 122.
254 Kloosterboer, 2011: 159.
255 Illeris, 2010: 38.
256 Taylor, 2007: 31.
252
253
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Tegen de achtergrond van deze visie speelt reflectie, al dan niet als impliciete vorm van
leren, een steeds belangrijkere rol als pendant van het informatietijdperk vanwege de
steeds sneller verouderende kennis.
Het interactieve karakter van leren houd in dat het altijd onderdeel uit maakt van
de sociale en maatschappelijke context en speelt een steeds belangrijkere rol vanwege
het continue karakter van veranderingen. Dat heeft bij OC een extra accent, omdat
competentieontwikkeling plaatsvindt in direct verband met het alledaagse leren. Door te
leren met interactieve methodes kan competentieontwikkeling beter tot zijn recht
komen. De visie op leren van Illeris, met zijn holistisch karakter, onderbouwt het
pleidooi dat leren ook als een volwaardig proces voor mensen met een verstandelijke
beperking kan gelden.

5.2.2

Conclusie en perspectief

Illeris’ visie op leren werpt een positief licht op de werkwijze met OC en de relatie met
variabelen die daarmee te maken hebben. Toetsing van drie OC kernbegrippen aan
diens visie op leren, maakt duidelijk dat het ontwikkelde concept overeenkomt met de
kenmerken van holistisch leren. OC bestrijkt de drie dimensies van Illeris’ leermodel:
inhoud, stimulus en interactie in wisselwerking tussen individueel leren, groepsleren en
actie leren en beantwoordt aan fundamenteel leren (accommodatief en
transformatief).257 De methode stimuleert de integratie van interne psychologische
processen en sociale interactieprocessen tussen individu en zijn omgeving. Ook
maatschappelijke (sociality) ontwikkelingen als emancipatie van mensen met een
beperking worden in de aanpak betrokken. OC blijkt een concept dat concreet bruikbaar
is voor het praktisch vernieuwen van leren en nodigt uit voor nader onderzoek naar het
begrijpen hoe leren functioneert in al zijn complexiteit. Dat noemt Illeris belangrijke
input voor “een maatschappelijke ontwikkeling die bijdraagt aan het in stand houden
van een menselijk accent in een wereld waarin beheersmatige (management)
benaderingen de mens ondergeschikt dreigen te maken aan zijn eigen leefwereld.”258 Dat
kan worden opgevat als een pleidooi voor onderzoek naar het integreren van innoveren
en leren, waarvan ook bij ontwikkeling van een lerende organisatie sprake is. OC werd
ontwikkeld in het kader van doelgericht zorgvernieuwingsbeleid. Het bestuur van de
grote zorginstelling wilde dat er op een systematische manier gewerkt werd aan
vernieuwing van werken en zorg verlenen. Doelbewust werd er voor gekozen om het
leren plaats te laten vinden in de eigen werkomgeving en ook de leerinhoud zoveel
mogelijk te koppelen aan de werkpraktijk. En ook werd er voor gekozen om de
werkervaringswereld van de doelgroep te koppelen aan de nieuwe maatschappelijke visie
op emancipatie. Thema’s en dialoogvragen die als leermateriaal gebruikt werden,
kwamen tot stand op basis van analyse van de leefsituatie van cliënten. Daardoor
herkenden deelnemers zich in hoge mate in de onderwerpen die aan de orde kwamen.
Maar behalve de specifieke ‘leerinhoud’ werd ook een specifiek, semigestructureerde
vorm van communiceren toegepast die gebaseerd was op dialoog op basis van vragen.
Met die aanpak werd expliciet gewerkt aan open en kritische zelfreflectie in collectief
“De dialectiek van individueel leren speelt zich volgens Illeris af tussen functionaliteit, sensibiliteit, en sociabiliteit, de
drie fundamentele bouwstenen van competentie” (Kloosterboer, 2011: 158)
258 Illeris, 2007: 26.
257
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verband, tegengesteld aan het passief overdragen van inhoudelijke kennis door te
informeren. De aanpak impliceerde een actieve, positieve leerhouding bij begeleiders
waarmee zij de ontwikkeling van leervaardigheden van cliënten konden stimuleren.
Leren hoe in plaats van leren wat. Zowel Giddens structuratie theorie (paragraaf 2.2.2) als
die van Weicks’ theorie of sensemaking (paragraaf 2.2.3) leveren en onderbouwing voor dat
deze aanpak appelleert aan structurele verandering van onderliggende patronen van
communicatie en daarmee aan de communicatiecultuur als zodanig.

5.2.3

Leren en participeren met Leerpracticum

Eind jaren negentig vormde de implementatie van het Studiehuis een centraal
onderwerp van onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs. Vooral de invoering
maar ook de verdere ontwikkeling van het Studiehuis leverde de aanzet om na te denken
over nieuwe leerconcepten. Dat was de aanleiding om onderzoek te doen naar de
toepassingsmogelijkheden van OC binnen een schoolorganisatie. Als vervolg op OC
werd het LP-concept ontwikkeld op basis van inbreng van onderwijskundigen van het
APS die werkzaam waren als ondersteuners bij onderwijsinnovatie. Bij het LP-concept
lag de focus op ontwikkeling van organisatieleren met als kenmerk het verbinden
(alignment) van: 1. het primaire leerproces (leerling); 2. het leerondersteuningsproces
(docent); 3. het school ontwikkelingsproces (schoolmanagement). De eerste pilots
waaraan schoolleiders deelnamen waren gericht op het thema schoolontwikkeling.259
Door vergaderen over visie op vernieuwing te koppelen aan het leerproces van
schoolleiders werden zij zelf aangesproken op het ontwikkelen van eigen vaardigheden.
Inzicht hierin gold als een belangrijke voorwaarde voor het begeleiden van leraren bij
ontwikkeling van het Nieuwe Leren. Ander dan bij OC ligt bij LP expliciet de nadruk op
individuele kennisverwerving vanuit het model van natuurlijk leren, te weten: kennen,
willen, kunnen en doen. Ook werd expliciet de aandacht gevestigd op de ontwikkeling
van inzicht en draagvlak voor organisatievernieuwing en de school als lerende
organisatie.
Analyse casus LP
De ‘didactische’ werkvorm LP is net als OC gebaseerd op dialoog reflectie en actie. Wat
daarover hierboven werd vastgesteld in de analyse van OC is ook van toepassing op LP.
Bij het praktijkonderzoek LP wordt gebruik gemaakt van Wierdsma & Swieringa
vanwege hun visie op collectief leren en het verband tussen collectief leren en
ontwikkeling van de lerende organisatie.260
Illeris baseert zijn holistische visie op het uitgangspunt dat leren in wezen
individueel van karakter is en gaat daarom niet in op collectief leren. Onderzoek met LP
als leersysteem was bedoeld als experiment om vorm en inhoud te zoeken voor
ontwikkeling van een didactische werkvorm als onderdeel van de school als lerende
organisatie. Dat betekende onderzoek naar twee dimensies van leren in hun onderlinge
samenhang (bijlage 3.9).
Voor andere niveaus, leraren en leerlingen, werden weliswaar concept modules ontwikkeld, maar daarvan vonden geen
uitvoeringen plaats.
260 Wierdsma & Swieringa, 2002.
259
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Wierdsma verbindt collectief leren met gedragsverandering als
organisatieverandering en definieert principes waaraan moet worden voldaan, wil er
sprake zijn van lerend organiseren.261 Aan de hand van deze principes wordt hierna
nagegaan of het LP-concept voldoet aan collectief leren zoals dat volgens Wierdsma’s
visie kenmerkend is voor organisatieverandering. Behalve over principes voor collectief
leren en gedragsverandering stelt Wierdsma dat lerend organiseren vereist dat de
kenmerken van organisatieprocessen in lijn moeten zijn met de kenmerken van
transacties. Als tweede wordt nagegaan in hoeverre de LP benadering beantwoordt aan
wat Wierdsma verstaat onder transactioneel organiseren.
Collectief leren en organisatieverandering
Het is duidelijk dat LP is gebaseerd op het uitgangspunt dat betrokken directieleden een
actief aandeel hadden in de realisatie van de context waarbinnen zij functioneerden en
dat hun invloed werd erkend.
Als tweede voorwaarde voor collectief leren noemt Wierdsma de oriëntatie op
verbinding tussen de persoon en zijn eigen behoeften en wil, verbinding tussen de
mensen onderling en interne en externe betrokkenen. Deze oriëntatie is een van de
pijlers waarop LP is gebaseerd. Collectief leren wordt bevorderd als de individuen
worden aangesproken op hun eigen behoeften en ambities.
Het werken met LP bevordert de kwaliteit van de onderlinge relaties. Ook neemt
de bereidheid toe om samen betekenissen te creëren door van handelen en reflecteren af
te wisselen en uitgangspunten bij te stellen. Dat is ook het geval met dialoog als
communicatievorm omdat die bijdraagt de eigen werkelijkheidsdefinitie niet als de enige
te zien en nieuwsgierigheid wekt naar de overwegingen van anderen. In de LP evaluaties
wordt dit door deelnemers expliciet bevestigd.262
De inhoud van de vragen van LP werd bepaald op basis van concrete inbreng van
vraagstukken van de deelnemers. Dat versterkt het zelfvertrouwen omdat het in verband
staat met eigen identiteit. Verder is het belangrijk omdat het uitnodigt het heden te leren
zien als het resultaat van een complex creatieproces waarbij het wordingsproces als
voorbeeld fungeert.
LP beantwoordt bij uitstek aan het samen scheppen van mogelijkheden door de
uitnodiging om te reflecteren op het bestaande en dit te plaatsen in het licht van een
gewenste situatie. LP-deelnemers waren deelgenoot van een proces van co-creëren van
mogelijkheden wat volgens Wierdsma een holistische visie op de werkelijkheid versterkt
en ruimte schept voor intuïtie, verbeelding en het verlangen naar het betere.
Een gedeelde visie stimuleert het zoeken naar mogelijkheden om ontwikkelingen te
beïnvloeden. Vanuit visie kan gewerkt worden aan haalbare actieplannen. Het is een
effectieve manier om onzekerheid over de toekomst weg te nemen. Met LP namen
betrokkenen zelf deel aan het scheppen van de nieuwe werkelijkheid. Visieontwikkeling
stond centraal in de LP-pilots. Tijdens het LP-project werd ‘geoefend’ door na de
dialoog over een onderwerp, uitgenodigd te worden om acties te formuleren. Dat
vermindert weerstand tegen verandering.
Wierdsma & Swieringa, 2002: 46.
Vanuit het perspectief van transactioneel organiseren en veranderen als cocreatie staat centraal dat het weefsel van
activiteiten, relaties en betekenissen zich blijft ontwikkelen.
261
262
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LP schept de mogelijkheid voor iedere deelnemer om zijn eigen nieuwe betekenis
te genereren door middel van dialoog. Dat beschouwt Wierdsma als essentieel.
Betekeniscreatie is het resultaat van een gedeeld proces, waarin degenen die betrokken
zijn bij de verandering zelf, betekenis kunnen geven aan de gedeelde ervaring. Door
reflectie op zelf ingebrachte vraagstukken was er sprake van betekeniscreatie en
gedragsverandering.
Doordat betrokkenen met elkaar in LP reflecteerden op vragen die hen
bezighielden, deelden zij in de dialogen de betekenis van deze ervaringen. Zij schiepen
zodoende hun eigen sociale realiteit en bevestigden hun sociale relaties. Co-creatie van
verandering ontstaat waar mensen gezamenlijk patronen van denken en handelen
afbreken en weer opbouwen.
Transactioneel (lerend) organiseren
Lerend organiseren, is gebaseerd op het gedachtegoed wat uitgaat van een continu
proces van betekenisgeving binnen en netwerk van relaties waarbij betekenissen worden
gecreëerd, afgebroken, hersteld en worden onderhouden.
Hoe verhoudt LP zich tot de belangrijkste kenmerken van transactioneel organiseren?
In de leerpracticumpilots formuleerden de directieleden tijdens elke bijeenkomst
acties als afronding van gezamenlijke reflectie op een bepaalde vraag. De eerstvolgende
bijeenkomst werd besproken hoe de acties plaatsvonden en wat de effecten waren. Met
de oriëntatie op handelen en op de afwisseling van denken en doen beantwoordt LP aan
het eerste belangrijke kenmerk van transactioneel organiseren.
De aandacht bij LP richtte zich op uiteenlopende onderwerpen (zie vragen LP) en
gaat op zoek naar relaties tussen verschillende thema’s. Er werd dus niet uitgegaan van
afgebakende onderwerpen. Grenzen hebben de functie van verbinding en vormen geen
barrière in interactieprocessen.
Open communicatie vormt een belangrijk uitgangspunt bij LP en deze
communicatievorm bepaalt de kwaliteit van het proces. Dat stelt speciale eisen aan
diegene die het LP-practicum begeleidt. Transactie houdt een verbinding van
werkelijkheden in die partijen samen met elkaar realiseren.
LP hield rekening met de zogenaamde communicatieparadox, te weten: leraren te
leren hoe leerlingen te begeleiden bij het leren leren, vraagt om hen te laten ervaren wat
voor hen zelf het ‘Nieuwe Leren’ inhoudt. Het is voor de leraar van doorslaggevend
belang te weten op basis van eigen ervaring waarom een leerling kan reageren bij het
zichzelf eigen maken van een nieuwe methode.
Het komt er op aan de aandacht te richten op organisatie als proces, wat
tijdelijkheid, verandering, vernieuwing en ontwikkeling impliceert. In het vermogen
steeds opnieuw transacties te realiseren zit de continuïteit.
Reflecteren op de eigen bijdrage in het handelingsproces is een belangrijke
voorwaarde voor kwaliteitsverbetering en is een voorwaarde om te leren van het
handelen. Het LP-leersysteem is gebaseerd op de visie hoe mensen deel uit maken van
wat zij voortbrengen. Transactioneel organiseren is gericht op het vergroten van inzicht
in wat het betekent om onderdeel te zijn van het proces.
Transactioneel organiseren erkent het belang van relaties en de daaraan verbonden
kennisontwikkeling en heeft daarom oog voor het individuele en unieke aspect van
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leren. LP combineert individueel leren met collectief leren en beantwoordt daarmee aan
methodisch co-creëren. Dat impliceert betrokkenheid en gezamenlijke
verantwoordelijkheid en sluit holistisch leren in.
Volgens Wierdsma’s theorie van lerend organiseren waarbij hij
organisatieverandering vooral ook opvat als gedragsverandering,263 ondersteund door
Weicks’ theorie over sensemaking, beantwoordt de methodische werkwijze van LP
nadrukkelijk aan de principes van collectief leren. Ook stemt het LP-concept in grote
mate overeen met de kenmerken van transactioneel organiseren.

5.2.4

Conclusie en perspectief

5.2.5

Reflectie: natuurlijk leren en lerend organiseren

Directieleden wisselden als deelnemers aan de LP-pilots van gedachten over
perspectieven (visies) en gezamenlijke handelingspraktijken (interactie), op basis van
voorgestructureerde thema’s die in de vorm van dialoogvragen werden besproken
(reflectie). Omdat de vragen uit de module schoolontwikkeling tot stand kwamen op
basis van eigen inbreng van de schoolleiders, hielden alle gesprekken verband met
onderwerpen die door hen als belangrijk werden ervaren. In de LP-bijeenkomsten
werden persoonlijke verschillen in opvattingen besproken, afgewogen en vertaald in te
ondernemen acties in de eigen werksituatie. Bespreking van de uitgevoerde acties tijdens
de vervolgbijeenkomst had als inzet om te komen tot collectieve gedragsverandering
(organisatieverandering). Door de onderwerpen te rubriceren in vier categorieën werd
een ‘link’ gelegd met de structuur van het model natuurlijk leren: kennen willen kunnen
doen. Het uitwisselen van inzichten op basis van dit model had als doel natuurlijk leren
te combineren met organisatieverandering en vernieuwing. Ook was deze aanpak gericht
op gezamenlijke verantwoordelijkheid om daarmee draagvlak voor schoolontwikkeling
te creëren.
De basisstructuur van natuurlijk leren met als kenmerk kennen, willen, kunnen en doen
kristalliseerde zich uit op basis van de ervaring van leren van mensen met een
verstandelijke beperking en de daarop volgende inbreng van APS.264 Natuurlijk leren
opgevat als primaire vorm van leren die ieder mens van kinds af aan ontwikkelt en er
daarom een basale intuïtie voor heeft. Natuurlijk Leren werd rond 2000 geïntroduceerd
in het kader van het Nieuwe Leren met name omdat het uitgaat van de mogelijkheden
en talenten en intrinsieke motivatie van ieder individueel mens (kind). De leeromgeving
bepaalt in hoge mate de mogelijkheden tot zelfontplooiing. Natuurlijk Leren is
gebaseerd op de leertheorie van het sociaal constructivisme. Het leren gebeurt door
nieuwe informatie (kennis) en ervaringen (vaardigheden) te verbinden aan wat men al
weet. Van nature leggen mensen zelf die verbinding als ze geïnteresseerd zijn. Intrinsieke
motivatie ontstaat vanuit de aangeboren behoefte tot zelfontplooiing. De interne prikkel
hierbij wordt bepaald door het plezier dat de mens er aan beleeft. De externe prikkel
wordt gevormd door een veilige, uitnodigende leeromgeving. Bij Natuurlijk Leren in de
schoolse variant is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Daarbij is
“Niet uit wat iemand weet, noch uit wat iemand kan, of wil, maar uit wat iemand met die kennis, vaardigheden en
doet, blijkt wat en hoeveel iemand heeft geleerd” (Wierdsma & Swieringa, 2002: 35).
264 Ernst, 2002.
263
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er sprake van dat de leerling het vertrouwen krijgt om zelfstandig op zoek te gaan naar
nieuwe informatie en wordt gestimuleerd tot actief leren. De tweede dimensie van
onderzoek betrof LP als concept van een leersysteem voor schoolontwikkeling in het
kader van de school als lerende organisatie. Het concept werd een samenvoeging van de
basisstructuur van natuurlijk leren met het integraal ondernemingsmodel265 waarin drie
niveaus van de onderwijsorganisatie op elkaar betrokken worden. Dat resulteerde in de
dimensies van sociale innovatie waarvan de samenhang in het heuristisch model wordt
uitgewerkt (figuur 6.3.2).

5.3

Analyse hoofdonderzoek

Voor alle drie de onderzoeksopdrachten gold dat ze voortkwamen uit de behoefte om
innovatief beleid in praktijk te effectueren. Ook stonden ze expliciet in verband met
structurele maatschappelijke ontwikkelingen: emancipatie van mensen met een
beperking, participatie in onderwijsvernieuwing en innovatie van lokaal sociaal beleid.
Vanuit veranderkundig perspectief is in de drie pilots van een verschil in invalshoek
sprake. Open de Cirkel had als focus de ontwikkeling van een didactisch concept,
gericht op individuele emancipatie door middel van leerondersteuning van mensen
met een verstandelijke beperking. Leerpracticum richtte zich op onderzoek naar het
integreren van individueel en collectief leren en vernieuwen van het systeem van
de lerende onderwijsorganisatie. WZSW was gericht op onderzoek naar structurele
oplossingen voor financiële en personele tekorten in de zorg door middel van
ontwikkeling van een concept voor innovatie van lokaal sociaal beleid.
De drie praktijkopdrachten werden gekenmerkt door een toenemende complexiteit
van onderzoek. Bij OC was sprake van een onderzoek vertrekkend vanuit het primaire
proces. Bij LP richtte het onderzoek zich op de school als leersysteem. Het WZSW
onderzoek focuste op innovatie van beleidsprocessen. Drie verschillende invalshoeken
die met elkaar verband houden. Dat wordt in beeld gebracht met de drie ‘aggregatie’
niveaus bij het LP-concept als model voor ontwikkeling van een lerende
schoolorganisatie (figuur 3.2.2.2). Dat model vormde in verder uitgewerkte vorm de
leidraad bij aansturing, van de onderzoeksprocessen die werden onderscheiden binnen
het WZSW-project (figuur 5.3.1).
Met de hoofdcasus van dit promotieonderzoek werd verder gebouwd op
ervaringen en inzichten uit de twee voorgaande projecten. Inhoudelijk werd met het
WZSW-onderzoek ingezet op onorthodoxe oplossingen voor tekorten in de (ouderen)
zorg. Dat resulteerde in fase I in een bedrijfsconcept gericht op de ontwikkeling van
laagdrempelige woonzorgdienstenaanbod. De tweede projectfase leidde tot
doorontwikkeling waarbij het mogelijk bleek om de implementatie van het
bedrijfsconcept aan de vernieuwing van lokaal sociaal beleid te koppelen. De begrippen
sociale innovatie en transitie waren ten tijde van de uitvoering van het
onderzoeksproject nauwelijks in gebruik. Naarmate het project vorderde, werd in de
loop van de tweede fase steeds duidelijker dat WZSW een bepaalde bijdrage leverde aan
sociale vernieuwing. Wat begon als een onderzoek naar oplossingen voor tekorten in de
265

Weggeman, 1992.
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ouderenzorg evolueerde naar een methodiek voor het ontwikkelen van lokaal sociaal
beleid. Dat leidde tot de behoefte om meer inzicht te krijgen in een systematische
aanpak van innovatie. Van het begin af aan was er van uit gegaan dat de verandering
bottom up moest plaatsvinden. Nader theoretisch onderzoek door middel van dit
proefschrift maakt duidelijk waarom dat van grote betekenis is. Vanaf het begin af aan
had de initiatiefnemer van het hoofdonderzoeksproject benadrukt, dat de
hoofdrolspelers in de problematiek nauw moesten worden betrokken bij het onderzoek.
Een intuïtief uitgangspunt wat inhield dat de aandacht zowel op inhoud als proces
gericht moest zijn. Toen tijdens dit promotieonderzoek het verband met het nieuwe
domein van sociale innovatie duidelijk werd, verschoof de aandacht voor de inhoud van
het vraagstuk naar de wijze waarop het proces plaats vond; van projectmanagement naar
procesmanagement.
Om een samenhangend beeld te geven van het brede spectrum aan actoren en
deelaspecten die het promotieonderzoek als geheel bestrijken worden deze schematisch
weergegeven in bijlage 5.3

5.3.1

Participeren en sociaal innoveren met WZSW

Door de implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept te koppelen aan de
ontwikkeling van lokaal sociaal beleid kwam een interactieve vorm van vernieuwing tot
stand. Een innovatie concept gericht op sociale netwerkontwikkeling (interorganisationeel) wat de implementatie van een bedrijfsconcept combineert met
vernieuwing van (lokaal) sociaal beleid. Met het oog op het beleidsontwikkelingskarakter
van het onderzoeksproject bestaat deze analyse uit toetsing van relevante aspecten aan
de theorie over procesmanagement (paragraaf 2.3.3).
Gegeven het omvangrijke gehalte van het project met zijn vele deelaspecten, de
lange looptijd, de omvang van het aantal betrokken actoren en de gelaagdheid van de
vernieuwing, wordt in deze analyse gefocusst op de wisselwerking tussen innoveren en
leren. De analyses vinden plaats op basis van drie relevante praktijktheorieën: holistisch
leren, lerend organiseren en procesmanangement.
Voor de samenhang in mijn benadering van analyse van de drie
onderzoekscasussen wordt hier verwezen naar Hoofdstuk 6 en 7 waarin het verband
tussen de uitkomsten van de drie afzonderlijke analyses wordt uitgewerkt.
Analyse casus WZSW
Als eindverantwoordelijk projectleider en procesverantwoordelijke van activiteiten die
binnen het onderzoeksproject vielen maakte deze bij het aansturen gebruik van een
hulpmiddel in de vorm van het model zoals afgebeeld in figuur 5.3.1: de drie niveaus
van innoveren en leren met Wonen Zorg en Service in de Wijk. De aansturing had
betrekking op drie niveau’s: strategische beleidsontwikkeling, organisatie en
management van ondersteunende processen en primaire processen. Binnen het project
fungeerde het onderscheid om per niveau de relatie tussen de leerdimensies kennen
willen kunnen doen zichtbaar te maken. Tijdens de fase van het promotieonderzoek
werd duidelijk hoe resultaten en inzichten uit de eerste projecten de basis vormden voor
de experimentele onderzoeksaanpak bij het WZSW-project. Zo komt de holistische
leerbenadering bij OC terug in nagenoeg alle deelonderzoeken van WZSW. Ook de
161

relatie tussen leren en doen, die expliciet bij LP als leersysteem werd gelegd, vindt een
vervolg in het model (figuur 5.3.1) wat fungeert als het ‘frame’ van de leerarchitectuur
van het onderzoek. De rode draad in de aansturing van de uiteenlopende deelprocessen
van WZSW werd bepaald door de verbinding tussen vier dimensies van leren en de drie
niveaus waarop de innovatie betrekking had. Strategisch beleid, organisatie en
management en primaire processen. Het ‘frame’ bracht verband aan tussen deelaspecten
en deelprojecten van het onderzoeksproject (projectmanagement bouwstenen) met alle
activiteiten betreffende het plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Voor
projectfase 1: WZSW-ESF en projectfase 2: WZSW-IPW, werden weliswaar
projectplannen geformuleerd, toch van een systematische procesplanning vooraf was
geen sprake. De projectplannen waren op hoofdlijnen geformuleerd en vormede
daarom geen keurslijf bij het gaandeweg zich ontwikkelende onderzoeksproces.

Figuur 5.3.1: Aansturingmodel. Drie niveaus van innoveren en leren met WZSW

Het eerste wat deze analyse duidelijk maakt is, dat de aanpak van het WZSWonderzoeksproject in hoge mate beantwoordt aan de criteria die in de
procesmanagementtheorie onderbouwd worden.266 Dat wordt beschreven in het eerste
gedeelte van paragraaf 4.2.1: van initiatief tot uitvoeringsplan. Ten opzichte van
266

De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld, 2008.

162

projectmanagement verschuift de aandacht bij een procesmanagement benadering van
inhoudelijke besluitvorming naar de manier waarop en de weg waarlangs een besluit
plaats vindt. Procesmanagement dat ingebed is in bestaande bestuurlijke processen,
heeft te maken met uitgesproken kenmerken van bestuurlijk spel en de achterliggende
belangen van betrokken partners. Concreet betekent het dat bij het aansturen van een
project in het proces rekening moet worden gehouden met uiteenlopende en
tegengestelde belangen. Openheid, bescherming kernwaarden, voortgang en inhoud
worden door de auteurs de vier kernelementen van procesmanagement genoemd (figuur
2.3.3).
Wat betreft openheid gold voor het WZSW-project het uitgangspunt van de
initiatiefnemer om projectpartners niet alleen aandeelhouder van het project te maken
maar hen ook te betrekken bij het ontwerp, inhoud en de uitvoering van het project. De
financiële bijdrage van de projectpartners aan de projectkosten onderstreepte het
eigenaarschap en verkleinde het risico van vrijblijvendheid. Deze startcondities bleken in
de loop van het project steeds bij te dragen aan de bereidheid tot consensus bij
besluitvorming aangaande het proces.267 Er was sprake van betrokkenheid bij ontwerp
van plannen en bijsturing van het onderzoek.
Het tweede kenmerk van een goed proces waarmee het WZSW-project overeen
kwam, hield verband met de positie van de initiatiefnemer van het project binnen het
sociaalmaatschappelijk netwerk waarvan projectpartners deel uitmaakten. De PRVMZ
had als adviesorgaan van de Provincie Noord-Brabant een uitstekende reputatie en werd
alom gewaardeerd om de kwaliteit en het innovatieve gehalte van uitgebrachte
adviezen.268 Factoren als gezaghebbende seniorspelers (charme) en exclusieve
informatievoorsprong als belangrijke aspecten van het bestuurlijk spel, waren met
betrekking tot de initiatiefnemer alleszins van invloed.
Het derde kernmerk heeft verband met een vlotte procesgang. De projecten
hielden verband met het oplossen van actuele tekorten aan personeel bij projectpartners.
Dat gegeven en de relatief korte looptijd van het project om die problemen aan te
pakken, droegen bij aan een actief werkklimaat. Omdat beide onderzoeksprojecten
werden gekoppeld aan concrete, vooraf vastgestelde te bereiken resultaten, zoals aantal
uren dienstverlening en trajectdeelnemers, ontstonden er geen ‘oeverloze’ discussies
over te bereiken doelstellingen. Bij aanvang van de projecten was om die reden bewust
gekozen om duidelijke streefresultaten vast te leggen, ook al was dat geen eis van de
hoofdfinancier.
De samenstelling van de stuurgroep waarin voorzitters van raden van bestuur van
invloedrijke organisaties en wethouders van gemeenten zitting hadden was ook een
factor van betekenis. Daardoor was er sprake van grote zogenaamde ‘commitment
power’ en schiep de afstand tot de achterban ruimte die voortgangsprocessen
bevorderden. De gelaagdheid van het onderzoeksproject: stuur- project- en werkgroep,
verkleinde uit ontwerptechnisch oogpunt de kansen op vertragende conflicten.
Van alle stuur- en projectgroepervaringen waaruit dit blijkt bestaan verslagen in het data bestand.
Directeur H. Kemps ontving uit handen van Commissaris van de Koningin H. Maij-Weggen de hoge Brabantse
onderscheiding Hertog Jan uitgereikt. ‘Inspirerend, voortvarend, enthousiast, vechtlustig, een man met visie die mensen
bij elkaar houdt. Een doorzetter. Iemand met aandacht voor de menselijke maat. Vasthoudend heeft hij PRVMZ op de
kaart gezet’.
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Als vierde kenmerk van een goed proces gold dat er sprake was van ‘voldoende’
inhoud. Voor betrokkenen was er geen enkele twijfel over dat de projecten inhoudelijk
actueel en belangrijk waren. Het aanpakken van de gevolgen van de vergrijzing kwam in
de loop van de uitvoering van de projecten steeds hoger op de maatschappelijke agenda
te staan. De koppeling van de praktische doegerichte oplossingen als het scheppen van
dienstenaanbod en werkervaringsplaatsen aan strategische onderzoekdoelen gaf aan de
projecten extra inhoud en betekenis (zie Onderzoek dienstencheques paragraaf 4.3,
Vernieuwing beroepsopleiding paragraaf 4.4, Onderzoek meerwaarde door TNO
paragraaf 4.6.3 en Markt persoonlijke dienstverlening paragraaf 4.6.1) Dat gold ook voor
de aandacht en waardering van de projectaanpak en resultaten door externe partijen
landelijke en provinciale overheid, onderzoek en advies organisaties.269 Samenvattend:
 Het onderzoeksproject had een hoog participatief gehalte, zowel ontwerp,
uitvoering als de positieve resultaten werden met projectpartners en deelnemers
expliciet gedeeld.
 De initiatienemer stond voor het garanderen van de kernwaarden van de
projectpartners.
 Betrokkenen bij het project konden zich in hoge mate identificeren met de
inhoud van het onderzoek.
 Het expliciete resultaatgehalte stimuleerde de voortgang en droeg bij om niet in
abstracte verandering te blijven hangen.
Bovenstaande toetsing van het hoofdonderzoek maakt duidelijk dat naar de maatstaven
van de theorie van procesmanagement de projectaanpak positief heeft bijgedragen aan
het succes van het onderzoek.
Met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag roept dat de vraag op, waarom de
projectaanpak overeenkomt met die positieve kenmerken. Het ‘antwoord’ wordt in
verband gebracht met de volgende passages uit de procesmanagement theorie. Op twee
plaatsen wordt gesteld dat een proces voor een belangrijk deel een leerproces is, als dat
door de partijen gezamenlijk wordt doorlopen. “Als feiten anders blijken te zijn dan
gedacht wordt, genereert dat nieuwe inzichten waardoor normatieve opvattingen zich
wijzigen.”270 en “zolang actoren die in het proces participeren, nog leren, is het
vruchtbaar de fase van het genereren van variëteit te continueren.”271 Door leren
nuanceren zwart-wit beelden en worden oorspronkelijke probleemstellingen vervangen
door meer vruchtbare: “Een dergelijk leerproces is een van de doelen maar ook een
bedreiging als de omgeving geen deelgenoot wordt gemaakt van de leerprocessen die bij
betrokkenen optreden tijdens het proces. Zij moeten in dit proces worden
meegenomen.”272 De procesmanagementtheorie die verband houdt met een
bestuurskundige benadering heeft uit dien hoofde vooral betrekking op aspecten van
Zie figuur 4.8.2
De Bruin, Ten Heuvelhof, & In ’t Veld, 2008: 182.
271 Idem: 148.
272 De auteurs onderscheiden twee vormen van leren: cognitief en sociaal leren. Bij cognitief leren gaat het hen om de
vraag of partijen nog nieuwe feiten. opvattingen, waarden, redeneringen, denkpatronen, enzovoort, produceren. Sociaal
leren gaat bij hen om de vraag of partijen nog nieuwe relaties en interacties aangaan, relaties en interacties’ die tot nieuwe
inzichten en dus tot nieuwe variëteit leiden.
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sociaal maatschappelijke vernieuwing. Deze theorie onderstreept het belang van leren,
zonder er dieper op in te gaan. Voor nadere analyse wordt daarom ingegaan op het
lerend perspectief van dit hoofdonderzoek gebruikmakend van de holistisch visie op
leren van Illeris en wat Wierdsma vanuit lerend organiseren verstaat onder collectief
leren en transactioneel organiseren.
Holistisch leren
Illeris’ holistische visie op leren impliceert dat leren vanwege het interactieve karakter
altijd onderdeel uitmaakt van de sociaalmaatschappelijke context. Daar sluit Wierdsma’s
visie op lerend organiseren op aan door leren te betrekken op collectieve
gedragsverandering. In paragraaf 4.2.3 werd empowerment een van de pijlers van het
WZSW-project genoemd. Die gerichtheid op empowerment en competentieontwikkeling
vormde het centrale kenmerk van de communicatiecultuur binnen het project. Een
kenmerk dat in het verlengde lag van de visie op zelfredzaamheid van zowel
dienstvragers als dienstverleners.273 Stimuleren waar kan en ondersteunen waar moet.
Behalve deze kenmerken bepaalden ook reflectie en interactie ‘het DNA’ van het
onderzoeksproject. Conclusie en perspectief uit paragraaf 5.2.4. hebben behalve
betrekking op analyse van OC ook verband met aspecten van individueel leren zoals die
binnen het WZSW-project aan de orde waren. In paragraaf 5.4 breng ik Illeris’ visie op
leren in verband met het hoofdonderzoek.
Collectief leren
Wat maakt Wierdsma’s theorie over collectief leren duidelijk over de aanpak van het
WZSW-onderzoeksproject? Stuurgroep, projectgroep en projectdeelnemers werden bij
elk onderdeel waarmee zij te maken kregen, actief en vanuit een lerend perspectief
aangesproken op hun inbreng. Het aansturingsmodel (figuur 5.3.1) fungeerde als
leidraad voor de coördinatie tussen afzonderlijke activiteiten en onderdelen van het
project, om de relatie met leren te optimaliseren. Op alle drie niveaus: strategisch,
voorwaardenscheppend of het primaire proces betreffend, werd bij personen aansluiting
gezocht bij concrete inbreng en betrokkenheid bij de vernieuwing. Dat gebeurde door
bij communicatie een belangrijk accent te leggen op dialoog en reflectie. Zo werden
bijvoorbeeld dienstvragers en dienstverleners expliciet gestimuleerd om elkaar aan te
vullen op aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Projectleiders die verantwoordelijk
waren voor organisatie en management van de lokale projecten, werkten samen in het
regionaal projectteam bij ontwikkeling en uitvoering van de lokale projectplannen. Op
het niveau van strategische beleidsontwikkeling werden leden van de stuurgroep niet
alleen geïnformeerd maar ook om inbreng gevraagd bij het bepalen van inhoud en vorm
van de onderzoeksaanpak. Het actuele gehalte en de urgentie van het sociaalmaatschappelijke vergrijzingsvraagstuk bepaalden voor een belangrijk deel de cohesie
tussen betrokkenen bij afzonderlijke project activiteiten.274 Het empowermentprincipe, dat
vanaf het begin af aan inzet was bij de ontwikkelingsaanpak van het project, betekende
dat op individueel niveau mensen werden aangesproken op persoonlijke ontwikkeling
Hier ligt ook een verband met de visie zoals die bij Open de Cirkel werd uitgewerkt.
De urgentie van het zoeken naar bijdragen aan het oplossen van tekorten in de zorg was voor alle betrokken
stakeholders groot. Vooral daardoor stond het onderwerp nooit ter discussie.
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(bijlage 4.2.3.2). Bij de ontwikkelingsaanpak van het project werd zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij bestaande, als positief ervaren praktijken. De TNOonderzoeksmethode was expliciet gericht op het leveren van een bijdrage aan reflectie
van de ondervraagden over het creëren van toekomstmogelijkheden. De expliciete
aandacht voor competentieontwikkeling (zelfreferentie) op alle niveaus binnen het
project was gericht op impliciete kennisontwikkeling, zelfontplooiing en
verantwoordelijkheid binnen de collectief lerende projectorganisatie.275 De analyse laat
zien dat het hoofdonderzoeksproject in hoge mate beantwoordt aan de principes van
collectief leren zoals die door Wierdsma worden gedefinieerd.
Transactioneel organiseren
Om na te gaan in hoeverre organiseren en leren elkaar versterkten worden Wierdsma’s
principes over transactioneel organiseren in verband gebracht met het WZSWonderzoek:
 Oriëntatie op handelen
Het eindresultaat van WZSW-ESF bedrijfsconcept en dat van WZSW-IPW
innovatieconcept was gebaseerd op onderzoek van effecten van handelen. Het
dienstverleningsconcept werd ontwikkeld op basis van ervaring met het leveren van
diensten. Het bedrijfsconcept in fase één kwam tot stand door plannen,
coördineren, uitvoeren en controleren vanuit de praktijk van het leveren van
diensten (primaire proces) op elkaar af te stemmen. Ook de ontwikkeling van het
innovatieconcept in fase twee, vond plaats in combinatie met de uitvoering van
lokaal sociaal beleid. Deelonderzoeken als actie dienstencheques, ontwikkeling
beroepsopleiding, en het extern TNO-onderzoek stonden in direct verband met de
handelingspraktijk.
 Interactie op grenzen
Het WZSW-project was bij uitstek gericht op het leggen van verbanden tussen
aangrenzende ‘gebieden’ die bij transactioneel organiseren de functie hebben van
verbindingen maken. Een tweede voorbeeld wat verband houdt met dit kenmerk
van transactioneel organiseren beschrijf ik hierna bij recombineren.
 Resultaat van co-creatie
Maakte deel uit van het ‘DNA’ van het project. Het meest basale voorbeeld is de
dienstverlening die vanuit de visie van het project door cliënt en dienstverlener
samen tot stand kwam (paragraaf 4.4.3). Een ander voorbeeld is de samenstelling
van de projectgroep bestaande uit dienstverleningsorganisaties uit de sectoren
wonen, zorg, welzijn en lokale overheid, die elk een aandeel hadden in de
projectrealisatie. Ook zijn de samenwerking met externe onderzoeksorganisaties als
TNO, RvB en PON voorbeelden van co-creatie.
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 Waarde ontstaat bij de klant
De waardering van de klant en de terugkoppeling daarvan worden middels de
werkwijze met dienstencheques systematisch geborgd. Het levert aanzetten tot
kwaliteitsoptimalisatie en verder leren. Dit kenmerk van de communicatie
beantwoordt aan dit principe van transactioneel organiseren. Anders dan bij
positioneel organiseren waar iets waardevol is als het beantwoordt aan een
standaard. Zowel het onderzoek dienstencheques als het onderzoek ‘waar zit sociale
waarde’ zijn ook expliciet gebaseerd op dit kenmerk van transactioneel organiseren.
 Transacties zijn tijdgebonden
Het gebruik van dienstencheques binnen het WZSW-bedrijfsconcept is een
concrete uitwerking van de visie dat kwaliteit van dienstverlening bij iedere cliënt,
iedere keer weer opnieuw moet worden ‘waargemaakt.’ Ook het koppelen van
innovatie van sociaal beleid aan lokale situationele omstandigheden gaat er van uit
dat plaats en tijdgebonden omstandigheden moeten worden betrokken bij
structurele vernieuwing.276
 Kwaliteitsverbetering vergt procesinzicht
Kwaliteitszorg vraagt om een systeem dat de kwaliteitseffecten inzichtelijk maakt
voor diegenen die het betreft. Het gebruik van dienstencheques maakt het mogelijk
om de kwaliteit van dienstverlening tussen de primair betrokkenen te registreren en
te communiceren met het bedrijfsmanagement. Dat gebeurt na overhandiging en
ondertekening van de dienstencheques.
 Transacties leveren persoonsgebonden kennis op
Met het gebruik van dienstencheques staat kwaliteitshandhaving niet alleen in
directe relatie tot terugkoppeling op transactie, maar ook tot inhoudelijke
procesinformatie en leren. Bij de ontwikkeling van het WZSW-concept werd van
het begin af aan een relatie gelegd met het strategisch perspectief van
maatschappelijke ontwikkelingen (figuur 7.3.). Daardoor kwamen in de loop van het
project onderwerpen in beeld die niet vooraf in de projectplannen waren voorzien
zoals een nieuwe MBO-opleiding, Markt Persoonlijke Dienstverlening (paragraaf
4.6.1) en Social Return On Investment (paragraaf 4.6.4). Deze effecten breng ik hier
in verband met recombinatie als specifieke vorm van innoveren.
Recombineren als innoveren
In paragraaf 4.2.6 werd het begrip recombineren als een vernieuwende vorm van
samenwerking in verband gebracht met de ontwikkeling van het WZSW-concept
meer specifiek vanwege het onderzoek naar nieuwe combinaties van woon-, zorg- en
welzijnsdiensten. Op die benadering werden een aantal keuzes voor namen tijdens het
project gebaseerd als: Wonen, Zorg en Service in de Wijk, Woonzorgservicedienstverlening en Woonzorgserviceverlener. Bij nader inzien blijkt dat in het
bijzonder deze (re-)combinatie van dienstverlening aan ouderen met de ontwikkeling
276
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van arbeidspotentieel de basis was van het succes van het concept.
Recombinatie kan worden gezien als een alternatief voor steeds verdergaande specialisatie binnen
sectoren, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Op een gegeven moment lijkt steeds verdergaande
specialisatie een afnemende meeropbrengst te hebben en te leiden tot een door schotten verdeelde
sector. Op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening hebben we het over drie zelfstandige
sectoren. Niettemin zijn ze in belangrijke mate op elkaar aangewezen bij het voldoen aan de
vraag. Ook de publieke en private partijen in deze sectoren zijn op elkaar aangewezen, voor het
realiseren van het gemeenschappelijk doel – het voldoen aan de vraag – en voor het realiseren van
hun eigen afzonderlijke doelen.277
Van een tweede voorbeeld van recombineren was sprake bij de samenvoeging Leer
Werk Diensten Bedrijf (LWDB).
 Leerbedrijf impliceert een op zelfontplooiing en competentie ontwikkeling
gericht product (1).
 Werkbedrijf verwijst naar volwaardig, betaald arbeidsperspectief wat zich
onderscheidt van vrijwilligerswerk.
 Dienstenbedrijf legt accent op ondersteuning gerichte service vanuit het
perspectief van zorg als product (2).
 Bedrijfsconcept drukt een zakelijke, bedrijfsmatige aanpak uit, inclusief het
doel van financiële selfsupporting.
Zowel WZSW-ESF als WZSW-IPW werden uitgevoerd vanuit de visie dat
onderzoeken, organiseren, managen en leren, zoveel mogelijk geïntegreerd plaats
zouden vinden. Ook dat betreft een vorm van recombinatie als innovatie.
Combineren van participeren en innoveren
De kerntaak van gemeenten wordt traditioneel gekenmerkt wordt door handhaven en
uitvoeren van wetten waardoor de omstandigheden en de dagelijkse praktijk van de
organisatie in het teken staan van ’control’. De huidige verandering van taken en
verantwoordelijkheden vanwege de invoering van nieuwe wetten, stelt gemeenten voor
de opgave om de door handhaven gekenmerkte cultuur, te combineren met een
ondersteuningsgerichte benadering. Aan het begin van het WZSW-project begon deze
omslag zich geleidelijk aan af te tekenen. Begin 2007, bij de invoering van de WMO
kreeg deze een definitief karakter. Iedere gemeente zou een cultuuromslag moeten
maken, waarbij dienstverlening aan de burger centraal kwam te staan. De tweede fase
van het project kwam in verband te staan met deze vernieuwing van lokaal sociaal
beleid. De vraag was (en is nog steeds) aan de orde, hoe de gemeentelijke organisatie een
transformatie kan vervullen in de richting van gewenste vernieuwing. De bijlagen
krachtenveldanalyse (6.2.1) en innoveren lokaal sociaal beleid (6.2.2) brengen in beeld
waar deze vernieuwing op hoofdlijnen betrekking op had.
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Van ambitie naar ontwikkeling
Door deelname aan het WZSW-innovatieproject kozen tien Midden-Brabantse
gemeenten ervoor om te participeren in een initiatief gericht op ontwikkeling van
werkgelegenheid en persoonlijke dienstverlening aan huis. Het achterliggende doel was
om een aanzet voor een nieuwe werkwijze te ontwikkelen die de gemeentelijke
organisatie slagvaardiger zou kunnen maken. De omslag naar klantgerichte
dienstverlening die de ambtelijke organisatie moest maken betekende niet langer het
strak volgen van procedures maar vooral ook het creatief benutten van talenten en
mogelijkheden.
Het initiatief om het implementeren van het WZSW-bedrijfsconcept te combineren
met innoveren vanuit een perspectief van lerend organiseren, leidde tot ontwikkeling
van het WZSW-innovatieconcept278 (bijlage 5.3.3).

5.3.2

Vernieuwen met WZSW en sociale innovatie

In de gangbare betekenis (NL) wordt onder sociale innovatie verstaan: het verbeteren en
vernieuwen van organisaties door het gericht gebruik maken van ideeën van eigen
medewerkers.279 In organisaties die zich richten op sociale innovatie wordt gezocht om
prestaties te verbeteren en te innoveren in nauwe samenwerking met medewerkers. De
AWT geeft aan sociale innovatie een bredere betekenis: “In de EU en in landen als UK
en VS kent het begrip sociale innovatie een bredere beleidsinvulling. Daar vallen ook
processen en activiteiten onder die in Nderland onder doe-democratie vallen…”280
Sociale innovatie begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem
zien en die het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breder
initiatief van burgers, organisaties of wetenschappers. Het kan om lokale initiatieven
gaan of om complexe samenwerkingsverbanden op regionaal of nationaal niveau. Het
rapport zet sociale innovatie in die bredere betekenis op de kaart en spreekt niet alleen
over een belangrijk domein van maatschappelijke vernieuwing maar ook van nieuw
wetenschappelijk onderzoek blijkens het volgende citaat:
Een ander aspect van de kennisdimensie van sociale innovatie is dat ook kennisontwikkeling meer
sociaalinnovatief te werk zou kunnen gaan. Kennisontwikkeling kan zich, tevens meer richten op
sociale doelen en maatschappelijke uitdagingen.281
Met de drie praktijonderzoeken is er sprake van een koppeling van kennisontwikkeling
aan sociale innovatie door het combineren van organiseren, leren en onderzoeken met
het leveren van een bijdrage aan het oplossen van een relevante maatschappelijke
vraagstukken. Door deze aanpak te onderzoeken vanuit het perspectief van het
integreren van innoveren en wordt een aanzet geleverd tot nieuwe theorieontwikkeling
over sociale innovatie. Daardoor is er sprake van een bijdrage aan het actuele
wetenschappelijke en maatschappelijke discours over sociale innovatie.

WZSW was ‘geknipt’ voor ontwikkelling van lokaal sociaal beleid.
AWT, 2014:16.
280 Idem:17.
281 Idem: 25.
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Toetsing van het WZSW onderzoek
Om te illustreren dat met de onderzoekscasus sprake is van sociaal maatschappelijk
innovatie, wordt deze in verband gebracht met de vijf kernpunten die volgens de
Community of Practice Sociale Innovatie, het domein van sociale innovatie kenmerken
(bijlage 5.3.2).
1.

Resultaat op systeemniveau: duurzame shift
Met het WZSW project werd ingezet op structurele oplossingen voor financiële en
personele tekorten in de ouderenzorg. Dat resulteerde in een bedrijfsconcept. In de
eerste fase bleek de combinatie van ondersteuning van mensen met een beperking
met de ontwikkeling van arbeidspotentieel, ‘een mes dat snijdt van twee kanten’.
De invloed van het toepassen van deze combinatie reikte tot de ontwikkeling van
landelijk beleid. In een brief van het ministerie van SOZA werd het project
aanbevolen voor navolging door andere gemeenten. Een landelijk toonaangevend
voorbeeld van creatief omgaan met de Wet Werk en Bijstand en de WMO.282

2.

Gerichtheid op meerwaarde voor klanten èn samenleving
Het project wordt gekenmerkt door uitgangspunten en methodieken die
systematisch appelleren aan empowerment, competentieontwikkeling en stimulering
van zelfredzaamheid. Er is veelvuldig sprake van gerichtheid op leren voor
betrokkenen bij het project. Uit onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke
meerwaarde werd duidelijk dat op uiteenlopende niveaus positieve effecten werden
bereikt (par 4.6). Over het rendement van investeren in WZSW werd middels
TNO-onderzoek vastgesteld dat voor tien gemeenten het project waardevolle
inzichten opleverde over ontwikkeling van dienstverlening en participatie.

3.

Systeemontwikkeling met diversiteit in handelen vanuit gedeelde betekenis
Er is met het WZSW-project sprake van een thema dat raakt aan de fundamenten
van de inrichting van de samenleving. Het probleem van de vergrijzing heeft een
maatschappelijke urgentie en staat in verband met alle geledingen van de
samenleving. Dat er een grote diversiteit aan actoren betrokken is bij het project is
te zien in het overzicht ‘Stakeholders’ (figuur 4.8.4). In de uitwerking van het
onderwerp, integreren van innoveren en leren (Hoofdstuk 6), komt naar voren hoe
de ontwikkeling van de diversiteit aan persoonlijke talenten bijdraagt aan de
ontwikkeling van een pluriform sociaal systeem. Met het project is er sprake van
onderzoek naar dynamische maatschappelijke ontwikkelingsprocessen en hoe die
als vernieuwingsprocessen te beïnvloeden zijn (paragraaf 4.7).

4.

Focus op bewustwording gericht op vergroting zelfsturing
Het WZSW-project vertrok vanuit de visie dat de focus behalve op inhoud ook op
proces gericht moest zijn. De gedachte was: geen verandering zonder draagvlak.
Van het begin werd bewust geïnvesteerd in het optimaal betrekken van
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stakeholders bij vorm en inhoud van het project. De onderzoeksaanpak die zich
vanaf het begin ontwikkelde werd bepaald door:
- Het uitgangspunt om projectpartners direct te betrekken bij het
onderzoeksproject.
- De uitgebreide ervaring van de leidinggevend directeur als provinciaal
beleidsadviseur.
- De werkwijze van de externe projectleider.
De directeur van de adviesraad van de Provincie Noord-Brabant werd algemeen
gerespecteerd als adviseur in het Brabantse netwerk van beleidsmakers op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. In de loop van het project zou blijken hoe
bepalend dat uitgangspunt (comitment van invloedrijke beleidsmakers) zou zijn
voor de reikwijdte van de innovatie. Het stond de projectleider vrij om naar eigen
inzicht methoden toe te passen bij de uitvoering van het WZSW-project. Op basis
van ervaring met twee voorgaande onderzoeken koos deze vanaf het begin voor de
benadering van lerend vernieuwen. Het stimuleren en faciliteren van individuele en
collectieve bewustwording diende als sleutel en hefboom om het sociale systeem in
beweging te krijgen. In bijlage 4.5.3.8 worden de samenvattende conclusies uit de
eindevaluaties van de WZSW-projecten van 10 Midden-Brabantse gemeenten
weergegeven.
5.

Individueel en collectief belang in elkaars verlengde
Voor een optimale ontwikkeling en innovatieproductiviteit van het sociale systeem
is een gezonde balans tussen individuele talentontwikkeling en collectieve
productiviteitsverbetering vereist. Dit kenmerk lag ten grondslag aan het WZSWproject en maakte structureel onderdeel uit van de werkwijze. Det resulteerde in de
Analyse Cirkel Sociale Innovatie (paragraaf 6.4).

5.3.3

Conclusie en perspectief

5.4

Reflectie analyse praktijkonderzoeken

In paragraaf 2.3.3 werd vastgesteld dat vanuit de procesmanagementtheorie belang
wordt gehecht aan leren, zonder dat dit nader is uitgewerkt. Bij toetsing aan de principes
van holistisch leren en lerend organiseren, volgens Illeris en Wierdsma, blijkt dat WZSW
daar in hoge mate aan beantwoordt. Daarom is het plausibel om in het verlengde van de
procesmanagementtheorie, de expliciete leergeoriënteerde werkwijzen bij WZSW in
verband te brengen met het positieve resultaat van de projectaanpak. Deze conclusie
vormt een bouwsteen voor verdere uitwerking van de samenhang tussen holistisch
leren, lerend organiseren en innoveren, met het oog op kennisontwikkeling over sociaalmaatschappelijke innovatie (figuur 6.2.1).

De twee vooronderzoeken werden achtereenvolgens geanalyseerd vanuit de holistische
visie op leren van Illeris en lerend organiseren van Wierdsma. De analyse van het
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hoofdonderzoek vond plaats vanuit de procesmanagementtheorie door Bruinsma in
relatie tot Illeris en Wierdsma.
Waar Illeris leren ziet vanuit een holistisch perspectief maar opvat als individuele
verwerkings- en verwervingsprocessen, baseert Wierdsma zich op het belang van
collectief leren met name als gaat om organisatieverandering en collectieve
gedragverandering. Bruinsma onderkent bij procesmanagement leren als een belangrijke
factor, zonder daar dieper op in te gaan, waarmee hij illustreert dat bij bestuurlijke
vernieuwing het belang van leren weliswaar wordt onderkend maar niet gericht wordt
ingezet. Deze drie invalshoeken van waaruit de praktijkonderzoeken achtereenvolgens
werden geanalyseerd kunnen als volgt worden samengevat en toegelicht:
Individueel leren in holistisch perspectief
Deze invalshoek heeft als kenmerk een sociaal psychologisch (micro-)perspectief.
Individueel leren, holistisch benaderd, heeft per definitie betrekking op een uniek
individueel verwervingsproces gekenmerkt door een wisselwerking tussen cognitieve,
emotieve en sociaal interactieve dimensies. Naast een intern verwervings- en
verwerkingsproces is bij leren sprake van een combinatie met een extern gericht
interactie proces.
Collectief leren en transactioneel organiseren
Deze invalshoek heeft betrekking op een organisatiekundig meso-perspectief.
Organiseren en veranderen, opgevat als collectief leerproces heeft betrekking op
het veranderen van organisatiegedrag van individuen. Uitgangspunt is dat mensen de
organisatie bepalen en veranderenen niet omgekeerd. Organisatieverandering begint dan
bij gezamenlijke gedragsverandering en met collectief leren.
Procesmanagement als inter-organisationeel veranderen
Een invalshoek die vertrekt vanuit een bestuurskundige benadering vanuit macroperspectief. Essentieel kenmerk van procesmanagement is dat het is ingebed in
bestaande bestuurlijke processen, c.q. afgeleide is van bestuurskunde, met als kenmerk
complexe besluitvormingsprocessen en strategisch ‘onberekenbaar’ gedrag van partijen.
In het model dat Illeris ontwikkelt staat centraal dat er bij leren sprake is van een
wisselwerking tussen rationele, emotionele en sociaal interactieve processen. Deze
wisselwerking speelt altijd een rol bij de manier waarop individuele
verwervingsprocessen plaatsvinden en ook als er sprake is van collectief leren. Omdat
Illeris leren in de kern als individueel opvat, wekt de titel van zijn hoofdwerk How we
learn minstens de suggestie van een contradictio in terminis. De drie dimensionale
holistische visie op leren zoals Illeris die uitwerkt, draagt bij aan inzicht in leren van
mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege de emotionele en sociale dimensie
als essentieel kenmerk van leren, kan het individuele leren van mensen met een
verstandelijke (cognitieve) beperking vanuit twee andere invalshoeken worden begrepen
en gestimuleerd. Met Open de Cirkel werd een methode ontwikkeld die een holistische
benadering omvat en ook de kracht van collectief leren betrekt bij persoonlijke
leerontwikkeling. Dialoog, reflectie en actie, activeren de emotionele en sociale dimensie
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van leren, of het nu cumulatief dan wel transformatief leren betreft. Door reflectie,
opgevat als onderzoek naar eigen beweegredenen, worden diepere persoonlijke
drijfveren, motieven en ambities bij leren betrokken. Dat appelleert aan ‘fundamenteel’
leren.283
In het heuristisch model (figuur 6.3.2) is reflectie de ‘schakel’ tussen individu
(willen) en collectief (visie als de wil van een collectief). Dialoog is de
communicatievorm bij uitstek die reflectie stimuleert en daarmee de sociale dimensie
van leren. Interactie als externe factor van het leerproces stimuleert de ontwikkeling
van de sociale identiteit bij het betrekken van het eigen handelen (doen) op de sociale
omgeving.
Bij OC ligt een belangrijk accent op de alledaagse leefsituatie als leerruimte, waarbij
leren geïnitieerd wordt vanuit een perspectief van gedragsverandering. Illeris noemt
alledaags leren fundamenteel maar merkt daarbij op dat het moeilijk is om dat af te
stemmen op schools leren.
Leaming in everyday life is fundamental, but in our modem complex society, tends to be incoherent.
The school and education system offers systematised, targeted leaming possibilities, but this is, of
necessity, ‘school learning’ that is not always immediately applicable outside of school and the
education system.284
Attempts to move across the different leaming spaces create great organisational and leaming
problems.285
Onderzoek naar het integreren van sociaal innoveren en leren is gericht op leren dat
ansluit op welke leerruimte dan ook.
Voor Illeris gaat het bij leren primair over individuele intern-psychische
verwervings- en verwerkingsprocessen. Op de achtergrond speelt de vraag in hoeverre
leerprocessen wel zo strikt individueel verlopen dan wel bepaald worden door de
omstandigheden waarin een individu leert. Is er wel sprake van een autonoom individu?
Ter vergelijking: in hoeverre is eten een strikt individuele aangelegenheid? Leren opgevat
als het ‘innemen en eigen maken van nieuwe informatie’ zou je kunnen vergelijken met
eten als het innemen van voedsel. Het doet er wel degelijk toe wat, waar en hoe iemand
eet. Zoals de kwaliteit van voeding, de bereiding en de toediening die het verteren van
voedsel binnen een individueel lichaam beïnvloeden. Analoog is dat het geval met leren
zoals Illeris dat afbakent.
Vanuit leertheoretisch perspectief wordt hier gekozen voor een aangrijpingspunt
voor verder onderzoek naar het integreren van innoveren (extern) en leren (intern).
Zowel de theorie van Giddens, Weick als Taylor gaan uit van een heteronome individu
opvatting. De eerste kritiseert het dualisme uit de klassieke sociologie: actor-structuur.
Weick betrekt de fundamentele invloed van handelen (sensemaking) op individualiteit en
Taylor’s visie op het moderne individu gaat uit van een verregaande cultuurhistorische
Illeris, 2007: 142.
Illeris, 2007: 233.
285 Idem: 233.
283
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bepaaldheid van de persoonlijke identiteit. Het gaat hierbij steeds over de wisselwerking
tussen individu en omgeving. Uitgangpunten en methodische werkwijzen van OC zowel
als LP zijn volgens Illeris vormen van leren in collectief verband. Voor Wierdsma is er
sprake van collectief leren. Waar Illeris vertrekt vanuit een leerpsychologisch perspectief
vertrekt Wierdsma vanuit een organisatiekundig perspectief. Zijn visie op organisaties
betekent een verandering ten opzichte van het traditioneel organisatiekundig paradigma.
Waar Illeris de fysiek cognitieve hersenfunctie als kenmerk van leren ‘verruimt’ met
emotionele intelligentie en sociale interactie286 verruimt Wierdsma het traditionele
organisatiekenmerk door de mens daarin centraal te stellen. Mensen als essentieel
vertrekpunt als het over organisaties gaat, in plaats van uit te gaan van de organisatie als
structuur en systeem. Mensen maken organisaties en veranderen die en niet omgekeerd.
Organisatieverandering staat dan onlosmakelijk in verband met collectieve
gedragsverandering wat Wierdsma opvat als leren. Met collectief leren legt hij de relatie
tussen collectieve gedragsverandering en organisatieverandering. Hij vat leren op als
individueel maar verbreedt het begrip naar collectief leren en verbindt leren nadrukkelijk
met verandering van gedrag. Die verbreding betekent dat leren behalve met kennen,
willen en kunnen, ook met ‘doen’ verband houdt. Voor Illeris is collectieve
gedragverandering een vorm van sociaal, individueel leren en hij verbindt leren niet
nadrukkelijk aan handelen (doen). Ofschoon de context een factor van betekenis is zoals
binnen organisaties, kan dat bij Illeris nooit leiden tot organisatieleren.
It must be clear, however, that with the learning concept I have developed here one carannot say
that the organisation can learn – and much of what is marketed under the term ‘the leaming
organisation’ in my opinion has more to do with management and, sometimes, smart formulations
than with leaming… however,… by systematically building up a learning-oriented environment
this learning can be strengthened considerably – this is the main idea behind the approaches called
‘organisational leaming’ and ‘the learning organisation, although they do they do not agree when it
comes to the relation between the individual and the organization.’287
Wierdsma spreekt van een lerende organisatie als leren bewust wordt ingezet om te
komen tot vernieuwing door middel van gedragsverandering. In dat verband benadrukt
hij het verschil tussen positioneel organiseren, hij spreekt dan van belerende organisatie
en transactioneel organiseren. Het verschil wordt door hem verduidelijkt aan de hand
van een aantal principes van transactioneel organiseren die ik bij analyse van de casus LP
en WZSW toepaste. Organiseren vanuit het perspectief leren vereist dat de kenmerken
van organisatieprocessen in lijn komen te staan met de kenmerken van transacties.
Transactioneel leren betekent dat leren gekoppeld wordt aan werkprocessen en dat er
sprake moet zijn van meta-leren. Dat vereist collectief leren op het niveau van
principes.288 In het klassieke organisatieperspectief wordt communicatie beschouwd als
het overdragen van informatie, het vertellen van de boodschap (is de betekenis) van
zender naar ontvanger. Bij transactioneel organiseren is communicatie,
“De dialectiek van individueel leren die zich volgens Illeris afspeelt tussen functionaliteit, sensibiliteiten sociabiliteit, de
drie fundamentele bouwstenen van competentie.” (Kloosterboer, 2011: 157)
287 Illeris, 2010: 225.
288 Figuur 2.3.2. Leren en organisatieverandering
286
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betekenisuitwisseling (is de interactie) vanuit de context van de organisatie. Als dit
bewust wordt ingezet, c.q gekoppeld aan handelen (doen), dan is er sprake van
individueel leren in collectief verband.289 Hier ligt een direct verband met de theorie van
Weick (paragraaf 2.1.3). Zowel bij OC als LP werd door de leiding expliciet ingezet op
ontwikkeling van het leervermogen van mensen binnen de organisatie. In dat geval werd
volgens Wierdsma voldaan aan een belangrijk vereiste waardoor er sprake was van
ontwikkeling van een lerende organisatie.
Procesmanagement
Procesmanagement is gericht op het effectief beïnvloeden van veranderingsprocessen
die verband houden met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Terzijde wordt door de
auteurs290 gerefereerd aan het belang van de rol van leerprocessen. Illeris noemt het
verband tussen leren en organisaties zonder daar verder op in te gaan. Zo ook benoemt
Bruinsma het belang van leren zonder dat in zijn theorie uit te werken. Zo gezien zou je
kunnen spreken van twee tegenovergestelde benaderingen, die van actor ten opzichte
van systeem. Met lerend organiseren legt Wierdsma de verbinding.
Ten opzichte van projectmanagement verschuift bij de
procesmanagementbenadering het accent van de inhoudelijke besluitvorming naar de
manier waarop en de weg waarlangs een besluit plaats vindt. De kenmerken van een
goed proces zoals die vanuit procesmanagementtheorie worden gedefinieerd, blijken de
aanpak van het hoofdonderzoeksproject vanuit lerend, organiserend perspectief, te
ondersteunen
Uit de analyse blijkt ook dat de WZSW-aanpak in hoge mate correspondeert met
de principes van collectief en transactioneel leren uit de theorie van lerend organiseren.
Dat blijkt ook het geval voor de holistische visie op leren van Illeris. In de hoofdstukken
zes en zeven breng ik de resultaten uit de analyses in dit hoofdstuk nader met elkaar in
verband.

Structuur en systemen worden opgevat als het resultaat van een complex proces van co-creatie tussen betrokkenen en
worden in interactie bevestigd of herzien.
290 De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld, 2008: 182 .
289
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6

Integreren van innoveren en leren

Dit hoofdstuk richt zich op theorieontwikkeling met betrekking tot het integreren van
innoveren en leren in relatie tot sociale innovatie zoals dat door de Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologiebeleid wordt bepleit:
over de mogelijke toekomstige effecten van sociale innovaties: hoe kunnen ze uitgroeien tot
veranderingen van maatschappelijke betekenis. Kortom: volledige benutting van sociale innovatie
vraagt kennisontwikkeling over sociale innovatie maar ook verandering van de wetenschap zelf.291
Bij wijze van inleiding wordt allereerst het veelomvattende begrip leren belicht vanuit
een breed perspectief en in verband gebracht met leren in het kader van dit proefschrift.
Ik volg hierbij Vermaak en Schuiling die de complexiteit en rijkdom van leerprocessen
bespraken aan de hand van ‘zeven knagende vragen’.292

6.1

Zeven knagende vragen rond leren

Volgens de auteurs Vermaak en Schuiling maakt de overvloed aan inzichten en
benaderingen waarbij niemand de wijsheid in pacht heeft, een gesprek over leren niet
gemakkelijk. Of het gaat over zulke specialistische onderwerpen dat ze alleen voor een
heel kleine groep wat betekenen. Ofwel het gaat over een benadering die zo
generalistisch is dat er van geen verdieping in het onderwerp leren sprake is. Het is deze
’spagaat’ die ik herken in mijn onderzoek en waar ik hierna op inga.
De eerste vraag: in hoeverre leren zich laat ontwerpen, is zeker in het kader van dit
proefschrift een belangrijke vraag. Natuurlijk leren vormt het uitgangspunt met als
primair kenmerk een aangeboren behoefte aan zelfontplooiing en een zelfregulerend
proces vanuit intrinsieke motivatie. De leerontwikkeling van ieder mens vraagt om
verbinding met zijn/haar mogelijkheden, talenten en omstandigheden. Natuurlijk leren
als pijler van het heuristisch model, wordt gedefinieerd als wisselwerking tussen kennen,
willen, kunnen en doen. Bij het ontwerpen van leerprocessen is het van belang om aan
te sluiten op deze kenmerken van natuurlijk leren omdat ieder mens deze intuïtief
(h)erkent.
De tweede vraag gaat over wat een verdiepingsslag brengt in leren ofwel hoe leren
beter beklijft? Of het nu gaat om ‘sensemaking’ bij Weick of ‘drieslag leren’ bij Wierdsma,
leren betreft onderzoeksprocessen. Men reflecteert, onderzoekt, herkadert en probeert
uit. In alle drie de onderzoeksprojecten maken dialoog en reflectie een wezenlijk
onderdeel uit van de aanpak. Analyse op basis van Illeris en Wierdsma maakt duidelijk
waarom dat van grote invloed is op de effectiviteit van leerprocessen.
Een derde vraag was, of met innovleren de zoveelste vorm van leren wordt
toegevoegd aan ‘de Babylonische literatuur’ en of deze bijdraagt aan de overvloedige en
tegenstrijdige bijdragen over leren. De sociale innovatiecirkel die in dit proefschrift
ontwikkeld wordt, is een analyse tool die persoonlijke leerontwikkeling in verband
291
292

AWT, 2014: 23 en:27.
Vermaak & Schuiling, 2010.
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brengt met sociale vernieuwing. Het instrument biedt de mogelijkheid om individuele
aspecten van leren in relatie met sociale vernieuwing te onderzoeken en te analyseren en
heeft een beproefd praktisch gehalte.
De vierde vraag: Wie is verantwoordelijk voor leren? kwam in de LP-pilot
voortgezet onderwijs 2College expliciet aan de orde.293 Zoals het natuurlijk leren mede
bepaald wordt door hoe en waar dat gebeurt zo is het faciliteren van gestuurd leren van
betekenis voor hoe leren plaats vindt. In alle drie de casussen was er sprake van het
vervlechten van leer- en werkactiviteiten met het individuele leerproces. Leren als
reflectie, als metavaardigheid, waardoor betrokkenen hun inzicht verruimen in het
faciliteren van hun eigen leerprocessen en leren ervaren als een geïntegreerd, continue
proces.
De vijfde vraag wat leren tot lust maakt wordt ‘beantwoord’ met leren aan te haken
aan het natuurlijke leerproces. Een koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan
veranderingen waarbij mensen betrokken zijn die in de methodes en werkvormen van
de drie onderzoekspraktijken aan de orde waren. Zoveel mogelijk worden persoonlijke
ambitie, motivatie, kennisontwikkeling en handelen telkens betrokken op extern
beoogde veranderingen. Zodat er sprake is van een levende interactie tussen datgene wat
mensen persoonlijk raakt (curriculum) en wat in de leersituatie aan de orde is (casussen,
opdrachten, modules, timing van deelname).
Bij de zesde knellende vraag: wat is de betekenis van verlies en ongemak bij leren, is
de betekenis van emotionele processen aan de orde. Leren gebeurt niet alleen cognitief
maar houdt verband met persoonlijke (emotionele) verwerkingsprocessen. Bij natuurlijk
leren worden die emotionele processen opgevat als onderdeel van leren. Deze dimensie
ligt opgesloten in natuurlijk leren.
Tot slot stellen de auteurs als zevende vraag wat je met macht moet als
leerprofessional? Bij de analyse van WZSW vanuit een bestuurskundig
procesmanagementperspectief komt naar voren dat leren niet machtsneutraal is. Als het
gaat over het integreren van sociale innovatie en leren betreft het ook complexe
machtspolitieke sociale systemen. Door leren in verband te brengen met
wetenschappelijke onderzoekprocessen kan het door betrokkenen als een belangrijke
objectieve factor worden opgevat die tegengestelde belangen kan verenigen. Dat betreft
echter lang geen vanzelfsprekend verband blijkens onderstaande constatering:
Dat vereist investeringen aan zowel de kant van de kennisproducenten als aan de kant van de
beleidsmakers. Van de kant van de beleidsmakers betekent dat bereidheid om te luisteren en zich
open te stellen voor nieuwe inzichten. Van de kant van de wetenschap gaat het om de bereidheid
zich echt in te leven in de complexiteit van de wereld van beleid en politiek. Beleid is niet hetzelfde
als wetenschappelijk onderzoek en iets van begrip voor de complexe opdracht van de politiek in de
huidige samenleving zou wetenschappers niet misstaan.294

293
294

Verkoulen, 2000.
Van de Donk, 2005: 29.
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6.2

Sociaal innoveren en kennis ontwikkelen

Inzet van analyse van de casussen in dit proefschrift is om na te gaan waarom het
afstemmen van leeractiviteiten op vernieuwingsdoelen een belangrijk effect heeft op de
kracht van sociale innovatie.
Vanuit veranderkundig oogpunt verschoof het hoofdaccent in de drie pilots van
leren naar lerend organiseren en naar sociaal innoveren. De onderzoekpraktijken werden
geanalyseerd vanuit drie theoretische perspectieven: de holistische visie op leren van
Illeris, de organisatiekundige theorie over lerend organiseren van Wierdsma en de
bestuurskundige procesmanagementtheorie.295 Uitgaande van deze drie invalshoeken
worden hierna een aantal thema’s benoemd die verband houden met sociaal innoveren
en leren en vervolgens toegelicht en schematisch weergegeven in figuur 6.2.1.
Emanciperen en leren
Individuele ontwikkeling en holistisch leren.
Zelfontplooiing en ambitieontwikkeling
Integreren van dialoog, reflectie en actie (doen)
Draagvlak ontwikkelen (participeren)
Leren en participeren
Organisatie ontwikkeling en gedragsverandering.
leren als gedragsverandering
Integreren van leren en transactioneel organiseren
Initiëren van collectieve gedragsverandering
Participeren en sociaal innoveren
Beleidsinnovatie en leren.
Stimuleren zelfontplooiing en collectieve gedragsverandering
Combineren van implementeren en innoveren
Initiëren van participatieve beleidsinnovatie
OC als didactisch concept brengt individueel leren in verband met collectief leren en
cultuurverandering, met de focus op emancipatie van mensen met een verstandelijke
beperking. Door de visie op zorgvernieuwing bij professionals bewust te maken, werd
een aanzet geleverd tot gedragsverandering. Beter inzicht in eigen
competentieontwikkeling bij zorgprofessionals moest leiden tot de vaardigheid om
leerondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat zou
bijdragen aan emancipatie. Maar visieontwikkeling bleek niet automatisch te leiden tot
zorgvernieuwing. Dat was de conclusie uit het onderzoek naar de effectiviteit van OC.296
Dialoog en reflectie leveren een aanzet tot collectieve beïnvloeding van de

“Wie een inhoudelijke verandering wil doorvoeren – een nieuwe organisatie. een nieuw beleid, een nieuw technisch
systeem – kan niet om deze procesaspecten heen” (De Bruijn e.a., 2010: 1).
296 Van Biene, 2005.
295
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communicatiecultuur. Maar om te komen tot structurele verandering (structuratie) is
gedragsverandering nodig, op basis van ervaringsgerichte kennisontwikkeling.
Hieruit bestaat de ‘aanvulling’ van de benadering van Wierdsma op de holistische
visie op leren van Illeris.
LP als leersysteem werd gebaseerd op een visie op organisatieleren waarbij de
schoolorganisatie wordt onderscheiden in het primaire onderwijs proces van leerlingen,
het begeleidingsproces door leraren en het schoolontwikkelingsproces vanuit de
schoolleiding. Op elk van deze drie niveaus zijn de vier kenmerken van natuurlijk leren
aan de orde. In praktijk vond uitvoering van LP plaats met directieleden, gericht op
schoolontwikkeling. Door vergaderingen over visie op onderwijsvernieuwing te
koppelen aan leren kwam ook het proces van samenwerkingsvaardigheden bij
schoolleiders aan de orde. Zij ervoeren daardoor ‘aan den lijve’ wat er nodig is om
leerlingen te begeleiden bij het Nieuwe Leren. Met LP werd door middel van teamleren
en door reflectie en dialoog, de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden
aangesproken. Op deze manier bracht LP het leren van individuen in teams in verband
met de ontwikkeling van onderwijsleerprocessen.
Het hoofdonderzoeksproject omvatte een complex aantal inhoudelijke en
procesmatige variabelen die in onderling verband met elkaar werden gepland en
aangestuurd. Door de implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept te koppelen aan de
ontwikkeling van lokaal sociaal beleid kwam een interactieve vorm van vernieuwing tot
stand. Het WZSW-innovatieconcept maakte beleidsontwikkeling van onderop (bottom
up) mogelijk, door deze te koppelen aan acties op uitvoerend niveau. Dat gebeurde door
beleidsmedewerkers en lokale projectleiders, zoveel mogelijk aan te spreken als lerend
‘onderdeel’ van een vernieuwingsproces. Ter illustratie verwijs ik hier naar een tijdens
het project ontwikkelde werkvorm: krachtenveldanalyse voor innovatie lokaal sociaal
beleid (bijlagen 6.2.1 en 6.2.2). Het is een voorbeeld van hoe leren, onderzoeken en
organiseren te verbinden aan creatieve collectieve gedragsbeïnvloeding. In deze
operationele werkvorm voor sociaal innoveren komen de theoretische invalshoeken van
Illeris, Giddens, Weick en Wierdsma tot uitdrukking. Ze laten een verband zien tussen
de dimensies van innoveren van lokaal sociaal beleid.
De stellingen hadden betrekking op structuur- en cultuurdimensies van vijf
innovatie ‘gebieden’ binnen de gemeentelijke organisatie en werden ontwikkeld in
samenwerking met bij het project betrokken beleidsmedewerkers.
Deze werkvorm is bedoeld als voorbeeld van het koppelen van sociaal innovatieve
processen aan individuele leerprocessen waarop onder andere het model is gebaseerd
dat in paragraaf 6.4 wordt uitgewerkt als de sociale innovatiecirkel. Dit voorbeeld heeft
betrekking op collectieve gedragsbeïnvloeding als vorm van organisatieverandering
volgens Wierdsma’s theorie van lerend organiseren. Een andere voorbeeld gezien vanuit
het perspectief van projectmanagement heeft betrekking op de uitwerking van het
concept leersysteem LP dat verder uitkristalliseerde in een aansturingmodel van het
WZSW-project (figuur 5.3.1). Het kwam er op aan zowel op beleidsontwikkelingsniveau
als organisatie- en managementniveau als uitvoerend niveau, innovatieve thema’s te
verbinden met leren. Dit schema laat zien hoe vanuit drie verschillende (aggregatie)
niveaus steeds vanuit eenzelfde model werd vertrokken en maakt de samenhang
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duidelijk die de afzonderlijke deelonderzoeken binnen het hoofdpraktijkonderzoek
hebben met natuurlijk leren.
Met uitvoering van een aantal onderzoeken, als onderdeel van het WZSW-IPW
innovatie project werd sociaal innoveren, leren en organiseren gekoppeld aan
maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek. Dat is in toenemende complexiteit het
geval voor achtereenvolgens: het onderzoek dienstencheques (paragraaf 4.3) waarbij
onderzoek wordt gekoppeld aan het lerend organiserend managen van de ontwikkeling
van het WZSW-bedrijfsconcept; de ontwikkeling van de middelbare beroepsopleiding
(paragraaf 4.4) en het TNO-onderzoek (bijlage 4.6.3.2) naar maatschappelijke
meerwaarde. Alle drie voorbeelden van het combineren van leren, organiseren en
onderzoeken binnen de hoofdonderzoekscasus.
In figuur 6.2.1 wordt bovenstaande beschrijving schematisch met elkaar in verband
gebracht als een weergave van de resultaten van analyse van OC, LP en WZSW
Het schema geeft de theoretische samenhang weer tussen innoveren en leren.
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Figuur 6.2.1: Schematische weergave analyse OC, LP, WZSW
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6.3

Leren, organiseren en onderzoeken

Om het effectief integreren van sociaal innoveren en leren nader te verkennen maak ik
gebruik van de matrix uit figuur 6.3.1 waarbij leren, organiseren en onderzoeken met
elkaar in verband worden gebracht en vergeleken vanuit twee perspectieven. Dat
gebeurt door de vijf kenmerken uit het model achtereenvolgens in verband te brengen
met de drie praktijkonderzoeken als onderbouwing van het heuristisch model (figuur
6.3.2).
kenmerken

Leren

1. uitgangspunt

lerende is
object

lerende is
subject

organiseren
Organisatie
wordt door het
Management
Gemaakt

Organisatie
wordt door alle
leden gemaakt

onderzoeken
kennis is objectief

kennis is subjectief

2. sturing
wie stuurt het:
- leren
- organiseren
- onderzoeken

Extern

intern

top-down,
Hiërarchische
bevel structuur

bottom-up,
verleiden tot
kenniscreatie en
Professionele
Ontwikkeling

onderzochte is
object
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subject/mede
Belanghebbend

3. inhoud
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- geleerd
- georganiseerd
-onderzocht

Gecodificeerde
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Context
Gebonden
kennis

Massa
Productie

Maatwerk

Universele
waarheid/kennis

intersubjectieve en
contextgebonden
Kennis

4. Typerende
processen

Verwerken
van
aangeboden
kennis

creëren van
Kennis

opdrachten en
richtlijnen en
ruilrelaties

Onderhandeling
overleg en
Overeenkom
sten

statistische
bewerken
en/of analyseren en
objectieve
conclusies
Trekken

(samen)
interpreteren en
analyseren en
daarop acties
plannen

5. doel
van het:
- leren
- organiseren
- Onderzoeken

kennis om
de kennis

kennis voor het
leven

om te overleven

om te
ontwikkelen

om kennis te
vermeerderen

kennis om te
handelen

Figuur 6.3.1: Het ‘nieuwe leren’ en het ‘nieuwe onderzoeken’297

1.

2.

3.
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Uitgangspunt. Als persoonlijke betrokkenheid (motivatie) een rol speelt bij (visie)
leren, heeft dat consequenties voor de afwegingen (reflecteren) die worden
gemaakt om er de inbreng van mensen bij te betrekken (inter-acteren) Onderzoek
naar benodigde nieuwe kennis kan niet zonder rekening te houden met de
persoonlijke betekenis die deze voor betrokkenen heeft (interpreteren).
Sturing. Als de aansturing van leren gebeurt vanuit de opvatting dat individuele
motivatie/ambitie/een rol speelt(visie), heeft dat als consequentie voor
organisatieprocessen dat gebruik gemaakt wordt (randvoorwaarden) van de
inbreng van mensen (kunnen). Bij onderzoek wordt het (subjectieve) belang dat
personen er bij hebben (willen) niet per se buiten beschouwing gelaten.
Inhoud. Wat geleerd wordt (kennen) is afhankelijk van de situatie (interpretatie)
wat als consequentie heeft voor organisatieprocessen dat rekening gehouden wordt
Vermeulen, 2004.
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4.
5.

met de specifieke omstandigheden (randvoorwaarden) en dat bij onderzoek zowel
subjectieve belevingsfactoren (willen) als de gegeven context betrokken worden
(interpreteren).
Typerende processen. Creativiteit kenmerkt het leren (willen) waarmee het
dynamisch managen en organiseren correspondeert (visie) en waarbij onderzoek
een functie is van ontwikkelingsprocessen (natuurlijk leren).
Doel. Leren opgevat als een basale menselijke behoefte (holistisch) heeft als gevolg
voor organiseren dat aansluiting gezocht wordt bij (het faciliteren van) menselijke
ontwikkeling. Voor de inhoud van onderzoek (initiatief) houdt het in dat die niet
los gezien wordt van te bereiken resultaten (doen).

Informatie

ABSTRACT
interpreteren

PASSIEF

reflecteren
Kennen
Kunnen

Willen
Doen

Faciliteren
randvoorwaarden

INNOVLEREN

Visie
ACTIEF
inter-acteren

CONCREET
Individueel en
collectief leren
Organiseren
Onderzoeken
Sociaal innoveren

initiatief

(micro)
(meso)
(macro)

Figuur 6.3.2: Heuristisch model innovleren

6.4

Analyse model sociale innovatie en leren

Het heuristisch model krijgt een vertaling in de sociale innovatie matrix (figuur 6.4.1)
waarin de twaalf dimensies op elkaar worden betrokken. Met de matrix worden de vier
dimensies van sociale innovatie in beeld gebracht in samenhang met de vier dimensies
van leren.
De relatie tussen sociaal innoveren en leren wordt gedefinieerd in de vier
deelprocessen, interpreteren, reflecteren, interacteren en faciliteren. Met de variabelen
kunnen combinaties naar keuze worden gemaakt afhankelijk van de onderzoeksvraag
van de gebruiker. Het model gaat uit van een primaire en drie secundaire variabelen.
(bijvoorbeeld: de primaire wisselwerking tussen Informatie kennen = interpreteren.
maar ook zou een andere combinatie onderwerp van onderzoek kunnen zijn:
Informatiefaciliterenkunnen.)
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B
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D
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interpreteren
Reflecteren
Faciliteren
interacteren

Figuur 6.4.1: De sociale innovatie matrix

De matrix geeft dus vier aspecten van sociaal innoveren, vier aspecten van natuurlijk
leren en vier procesdimensies weer.
Bij de in dit proefschrift gebruikte definitie van natuurlijk leren, staat de
wisselwerking tussen kennen kunnen willen doen centraal. Cognitieve, motorische- en
emotionele ontwikkeling, staan in onderlinge wisselwerking, gekoppeld aan interactief
gedrag (leren door doen). Dit ‘vierslag’ leren is de ‘uitkomst’ van het OC-onderzoek naar
leren door en van mensen met een verstandelijke beperking298 in combinatie met LPonderzoek (paragraaf 3.3.2). In figuur 6.2.1 is schematische weergegeven hoe dit
verband houdt met de combinatie van de visie op leren van Illeris:
The fundamental thesis of this book is that all learning involves these three dimensions, which
must always be considered if an understanding of analysis of learning situation is to be
adequate.299
En de visie op leren volgens Wierdsma:
Samengevat: wat en hoeveel iemand heeft geleerd, blijkt uit het door hem gedemonstreerde gedrag:
niet uit wat hij weet, noch uit wat hij kan, noch uit wat hij durft en wil, maar uit wat hij met die
kennis, inzichten, vaardigheden en houding doet.300
In 2013 deed KPN onderzoek naar effecten van trainingen waarin naar voren kwam dat
het integrale karakter van kennen, kunnen, willen en doen in verband met leren een
belangrijke, voorwaarde is voor effective gedragsverandering:

Van Biene & Hoeben, 1999.
Illeris, 2007: 25.
300 Wierdsma & Swieringa, 2002: 35.
298
299
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het onderdeel kennis is vaak een eenvoudige stap: verzorg een training die past bij deze tijd (snel en
multimediaal) en die past bij de doelgroep (van eenvoudig tot diepgaand). Houding en gedrag zijn
moeilijker te wijzigen. Dit lukt pas als medewerkers zich bewust zijn van de toegevoegde waarde
van de nieuwe tools: wat betekent dit precies voor mij? Hoe word ík er beter van? Zonder een
gedegen adaptatieplan lukt het bijna nooit om de stappen kennen, kunnen en willen op een juiste
manier te zetten. Hierdoor treedt ook het doen, de gedragsverandering niet – of niet voldoende –
op. Het adaptatieplan dat hier wel voor zorgt, bestaat uit alle interventies die leiden tot kennen,
kunnen, willen én doen. 301
De vier hoofdkenmerken van sociale innovatie: informatie, visie, randvoorwaarden,
initiatief als onderdeel van het heuristisch model (figuur 6.3.2), zijn gebaseerd op een
uitwerking van het integraal ondernemingsmodel wat werd toegepast bij de aansturing
van het WZSW-onderzoeksproject (figuur 5.3.1).
Sociale innovatie begint bij het signaleren van een ongewenste of (het zoeken naar)
een ideale situatie die een vertaling krijgt in een initiatief om een onderwerp te
agenderen. Daarbij is het belangrijk dat voldoende en juiste informatie beschikbaar is in
verband met het onderwerp. Een afweging voor haalbare oplossingen vraagt om keuzes
in samenhang met een visie. Op hoofdlijnen vraagt dat ook om na te gaan aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om het initiatief verder te brengen.
In het model wordt de relatie tussen sociale innovatie en leren in verband gebracht met
vier procesvariabelen: interpreteren, reflecteren, interacteren, faciliteren, Bij
interpreteren gaat het over het selecteren en ordenen van informatie om tot afdoende
kennis te geraken. Reflecteren houdt verband met het herkennen van je eigen (of
bedrijfsbelang) motieven en beweegredenen in verband met het onderwerp. Met
faciliteren wordt het proces aangegeven wat de randvoorwaarden schept die nodig zijn
om iets tot stand te kunnen brengen. En interacteren heeft betrekking op het
daadwerkelijke (fysieke) proces waarbij er sprake is van actie (doen).
Met de Analyse Cirkel Sociale Innovatie worden de twaalf dimensies van de sociale
innovatie matrix met elkaar in verband gebracht in de vorm van een ‘tool’ waarmee
voorkeur combinaties kunnen worden gemaakt. Zo kan onderzoek van de samenhang
tussen sociaal innoveren en leren plaatsvinden vanuit een persoonlijk gekozen
vertrekpunt.
Op de eerste plaats veronderstelt het gebruik van de ‘tool’ een bepaald centraal
thema of onderwerp waarop de innovatie betrekking heeft. Als er zo’n innovatie thema
of onderwerp302 bekend is wat om nadere verkenning vraagt, dan kan die oriëntatie
plaatsvinden vanuit een viertal beginvragen:
1) Van wie gaat er een initiatief uit en wat is de kern ervan?
2) Bestaat er voldoende en juiste informatie in verband met het initiatief?
3) Is er een eensluidende visie bij diegenen die bij het initiatief betrokken zijn?
4) Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om aan de slag te gaan?

301
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Heuven van Staereling, 2013: 2.
In het proefschrift is dat het vraagstuk van personele en financiële tekorten in de ouderenzorg.
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Voor meer informatie over toepassing van de Actie Cirkel Sociale Innovatie verwijs ik
hier naar de voorbeeldvragen in bijlage 6.3.1.303

Figuur 6.4.2: De Analyse Cirkel Sociale Innovatie (ACSI)

6.5

Reflectie integreren van innoveren en leren

Ervaring met OC en LP maakte duidelijk dat aandacht voor draagvlakontwikkeling een
cruciale rol speelt bij sociale vernieuwing. Een leergeoriënteerde veranderingsbenadering
benadrukt het belang dat bij de aanpak van vernieuwingen wordt nagegaan, hoe mensen
op hun leervermogen (informeren-transformeren) aan te spreken (leerparticipatie). Het
verbinden van vernieuwing met individueel en collectief leren opent het perspectief om
mensen in hun basale ontwikkelvermogen aan te spreken en daarmee draagvlak te
optimaliseren vanwege het verband met natuurlijk leren.
De ervaringen met OC en LP vormden de achtergrond van het onderzoekproject
WZSW. Het project bood kansen voor experimentele onderzoeksmethodes waarbij het
vooral ging om de verbinding tussen inhoud en proces. Beleidsnotities over sociale
innovatie vragen om aanknopingspunten voor hoe de vernieuwing gestalte te geven. Die
constatering onderstreept het belang van onderzoek naar hoe belanghebbenden
303

Voorbeeldvragen bij het gebruik van de innovatiekubus.
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optimaal te betrekken bij innovatie. Dat vormde de uitdaging om de toegepaste
methodieken in de drie experimentele praktijkonderzoeken verder te ontwikkelen en
theoretisch te onderbouwen hetgeen aanleiding werd voor dit proefschrift.
Bij sociale innovatie ontkomt men niet aan actiegericht onderzoek waarvan de
mensen zelf deelgenoot zijn wil er sprake zijn van effectieve verandering. De vraag is
hoe die verandering concreet vorm te geven. Betrokkenheid van mensen bij sociale
innovatie kan systematisch worden verbeterd vanuit een lerend onderzoeksperspectief.
Daarvan geeft dit proefschrift praktische voorbeelden. Drie praktijkonderzoeken zijn
geanalyseerd op de samenhang tussen sociaal innoveren en leren wat vertaald werd tot
een heuristisch model. Daarop werd de ‘tool’ gebaseerd; een analyse instrument gericht
op het verruimen van inzicht (door zelfreflectie) in de relatie tussen sociale innovatie en
individueel leren.304 Met dit instrument wordt een beroep gedaan op aspecten van
persoonlijke betrokkenheid (activerend) bij externe verandering (sociale innovatie). De
‘tool’ fungeert als ‘katalysator’ voor participatie aan sociale innovatie. ‘De praktijk van de
innovatie kubus’ (bijlage 6.5.1) doet verslag van een toepassing305 van de ontwikkelde
‘tool’ ter illustratie van de praktische bruikbaarheid en het actie-onderzoeksgerichte
karakter van innovleren.

“Mensen moeten zich veel meer bewust worden van de noodzaak om zelf de regie te nemen in hun eigen
ontwikkeling. Kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie” (2014: 11).
305 Door een Lector van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Kenniscentrum HAN Sociaal.
304
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7

Slotbeschouwing

7.1

Conclusies analyses casussen

De drie praktijkcasussen vormen onderwerp van onderzoek van dit proefschrift naar de
wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren waarbij drie onderzoeksvragen centraal
staan.
1. Hoe kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren worden
gekenschetst?
2. Draagt het integreren van sociaal innoveren en leren bij aan de effectiviteit van
sociale ernieuwing?
3. Levert het promotieonderzoek een aanzet tot theorieontwikkeling over sociale
innovatie?
De laatste vraag houdt verband met de oproep van de AWT in advies 84 ‘De kracht van
sociale innovatie.’306 Daarin wordt gesteld dat het gaat om sociaal-maatschappelijke
problemen waarvoor geen aanpak voorhanden is en waarvan niet duidelijk is in welke
richting oplossingen moeten worden gezocht. In dit verband benadrukt de raad het
belang van innovatieve samenwerkingsvormen en experimenteermethoden in het
verband van sociaalinnovatieve kennisontwikkeling:
een ander aspect van de kennisdimensie van sociale innovatie is dat ook kennisontwikkeling meer
sociaalinnovatief te werk zou moeten gaan. Met sociaalinnovatief doelt de raad op het toepassen
van de werkwijzen die bij sociale innovatie voorop staan, zoals innovatieve samenwerkingsvormen,
samenwerking met ongebruikelijke partijen, co-creatie en innovatieve experimenteermethoden.307
Ad. 1
Toetsing van het WZSW-onderzoek (paragraaf 5.3.2) maakt duidelijk dat de
hoofdonderzoekscasus van dit proefschrift beantwoordt aan een concreet voorbeeld van
sociaal-maatschappelijke innovatie, waarop het in dit proefschrift ontwikkelde
instrument werd gebaseerd. De reconstructies van de praktijkonderzoeken vonden
plaats vanuit het perspectief van de wisselwerking tussen innoveren en leren en zijn er
ook illustraties van.
Ad. 2
In paragraaf 6.2 worden de analyses op elkaar betrokken in een praktijktheorie van
innovleren. Beantwoording van de vraag of het integreren van innoveren en leren
bijdraagt aan de effectiviteit van sociale innovatie kan als volgt worden samengevat.
Met OC werd een methode ontwikkeld om het leervermogen van mensen met een
verstandelijke beperking te stimuleren. Analyse van de onderzoekscasus laat zien dat het
kenmerk van het concept ligt in de holistische benadering van leren bestaande uit de
306
307

AWT, 2014.
Idem: 25.
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combinatie van cognitieve, emotieve en sociaal-interactieve dimensies. Dat het concept
vanuit een geïntegreerde beleidsvisie en een operationeel kaderplan werd toegepast,
schiep volgens de theorie van lerend organiseren een belangrijke voorwaarde voor
sociaal innovatieve verandering. Verandering waarvan het structurele effect onderbouwd
wordt door theorieën van Giddens en Weick.
Leerpracticum als werkvorm werd geënt op het OC-concept en illustreert hoe een
leergeoriënteerde werkwijze een aanzet kan leveren tot ontwikkeling van een
beleidsproces binnen een schoolorganisatie. De LP-uitvoeringspilots waren gericht op
op persoonlijke reflectie op functionele onderwerpen en thema’s in het perspectief van
schoolontwikkeling. De expliciete gerichtheid van de leerinhoud op ontwikkeling van de
school als leersysteem leverde bij ‘leiders van verandering’ draagvlak voor ontwikkeling
van het Nieuwe Leren van leraren en leerlingen. LP effectueerde daarbij drieslag-leren
wat vereist is wil er sprake zijn van structurele verandering in de vorm van collectieve
gedragsverandering. Dialoog en reflectie blijken daarbij krachtige vormen voor
transformatief leren.
In vervolg op OC en LP laat het WZSW-project zien hoe op een aantal gebieden
individueel en collectief leren in combinatie met organiseren en onderzoeken, een
positieve bijdrage leveren aan een proces van sociale vernieuwing. Die positieve
resultaten vormden de aanleiding voor nader onderzoek door middel van dit
proefschrift. Het proefschrift maakt duidelijk dat er met WZSW sprake is van sociaalmaatschappelijke innovatie. Bij sociale innovatie gaat het om de dynamiek van
vernieuwen in complexe organisatorische netwerken, over hoe samenwerkingsprocessen
die vernieuwingen beïnvloeden en verband houden met bestuurlijke processen. Ter
illustratie van de complexiteit van sociale vernieuwing wordt hier verwezen naar
paragraaf 1.4 van dit proefschrift waar een beeld wordt geschetst van de verschillende
niveaus van verandering: operationeel, organisatorisch en beleidsstrategisch. Daarmee
corresponderen achtereenvolgens de drie invalshoeken van de afzonderlijke
praktijkonderzoeken die in paragraaf 5.4. laten zien hoe sociaal innoveren en leren met
elkaar in verband staan. Dat leidt tot onderstaande conclusies over wederkerige
beïnvloeding van sociale systeem verandering en individuele ontwikkeling bij het
integreren van sociaal innoveren en leren.
 De holistische benadering van leren versterkt zowel individuele als collectieve
leerprocessen en gedragsverandering en draagt daarom bij aan organisatie en
sociale systeemverandering.
 Het verbinden van sociale vernieuwing met persoonlijk en collectief leren opent
het perspectief om mensen in hun basisontwikkelvermogen aan te spreken en
daarmee hun participatie te optimaliseren (natuurlijk leren).
 Lerend participeren speelt bij draagvlakontwikkeling een cruciale rol, wat bij
sociale vernieuwing een belangrijke voorwaarde is voor succes.
 De positieve effecten van een leergeoriënteerde benadering waarvan bij WZSW
sprake is, toont het belang aan om bij sociale vernieuwing mensen op hun
leervermogen (informeren-transformeren) aan te spreken (leer participatie).
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Ad. 3
Een theoretische conclusie waartoe de analyse leidt is dat het integreren van sociaal
innoveren en leren aansluit op de heteronome identiteit van de mens en Illeris’ visie op
holistisch leren.
Sociale innovatie gaat over vernieuwingsprocessen in de samenleving op het niveau
van sociale systemen in wisselwerking met mensen die deel uitmaken van die systemen.
De theorieën van Giddens en Weick en de mensvisie van Taylor bevestigen dat sociale
vernieuwing zowel de systeemwereld als de persoonlijke leefwereld betreft wat in dit
proefschrift wordt geïllustreerd met de praktijkonderzoeken. En ook al gaat Illeris bij
leren uit van het primaat van het individu, in de slotconclusie van zijn boek benadrukt
hij het belang van het beter begrijpen hoe leren functioneert in relatie tot
maatschappelijke ontwikkeling wat hij schematisch weergeeft in zijn complexe leermodel
(figuur 7.2).
Therefore, the study of the nature of leaming and understanding of its mode of functioning and
significance is not only a scholarly and hugely complex matter, it is also input for the societal
development that can make a contribution to maintaining a central and specifically human
perspective in a world in which economie and technological lines of approach seem to be on the way
to making mankind an object of its own fantastic creations.308

Figuur 7.2: Het complexe leermodel309

All leaming is situated, i.e. it takes place in a certain context of a social and societal nature
which, through interaction with the learner(s) becomes an integrated part of the leaming. In this
way the leaming comes to reflect the social and societal conditions for possibilities, and contributes

308
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Illeris, 2007: 261.
Idem: 98.
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to the participants’ socialisation in relation to existing social conditions through processes that are
often conflictual in character.310
De belangrijkste uitkomst van deze dissertatie als bijdrage aan de ontwikkeling van
praktijktheorie over sociale innovatie bestaat eruit dat je niet ontkomt aan actiegeoriënteerd onderzoek waarvan mensen zelf deelgenoot zijn. Een dergelijke benadering
van onderzoek komt overeen met het pleidooi van AWT voor sociaal innovatieve
kennisontwikkeling waaraan dit proefschrift een bijdrage levert.
Het integreren van sociaal innoveren met lerend onderzoeken schept
veranderingsperspectieven waarbij persoonlijke ontwikkeling en sociale systeeminnovatie elkaar wederkerig beïnvloeden en versterken. De analyse van de reconstructie
van de hoofdonderzoekscasus levert daarvan het bewijs.

7.2

Innovleren als onderzoeksmethodologie

Bij innovleren is sprake van interactie tussen onderzoeker en onderzochten. De
onderzoeksgerichte oriëntatie impliceert sociale interacties waarbij sprake is van
interpreteren van de werkelijkheid en nieuwe betekenis van gebeurtenissen waarmee
betrokkenen te maken hebben De relatie onderzoeker en onderzochten is gebaseerd op
gelijkwaardigheid, gezamenlijke betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
Binnen een onderzoekskader worden keuzes voor uitgangspunten van het onderzoek
gemaakt en wordt de context van vernieuwing en toe te passen methoden in overleg op
elkaar afgestemd. Keuzes die tot stand komen en worden bijgesteld gedurende het
proces van organiseren, vernieuwen en leren, waarbij het gaat om het onderzoeken en
begrijpen van complexe vraagstukken, tegelijk met het op gang brengen van
veranderingsinitiatieven. Samenwerken door middel van interactieprocessen vanuit een
gedeelde verantwoordelijkheid voor het vinden van alternatieven om vraagstukken
‘verder te brengen’ en onderzoeken op basis van reflectie en actie, vanuit de basale
behoefte aan kennisverrijking met behulp van het ontwikkelde analyse-instrument
(paragraaf 7.4).

7.3

Sociale Innovatie (EU) met WZSW

Sociale innovatie met WZSW is een voorbeeld van een resultaat van sociaal innovatief
onderzoek wat inzicht geeft in de samenhang van factoren die aan de orde waren bij de
uitvoering van het WZSW-praktijkonderzoek.
Dat praktijkonderzoek leverde als output behalve een inhoudelijke bijdrage aan het
terugdringen van tekorten in de zorg, een methodische werkwijze op voor innovatie van
lokaal sociaal beleid in de vorm van het WZSW-innovatieconcept. Bij wijze van
samenvatting brengt figuur 7.3 schematisch in beeld de samenhang van hoofdthema’s,
doelen, activiteiten en resultaten van de hoofonderzoekscasus.

310

Idem: 122.
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Figuur 7.3: Sociale innovatie met WZSW
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Onderzoek naar de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren in het kader
van dit proefschrift maakt duidelijk dat de onderliggende aanpak als lerend organiserend
onderzoek kan worden getypeerd. Dat rechtvaardigt de conclusie in paragraaf 7.1 dat
het integreren van sociaal innoveren en leren kan worden beschouwd als belangrijke
kracht van sociale innovatie.

7.4

Onderzoek met Analyse Cirkel Sociale Innovatie311

Vanuit onderzoeksmethodologisch perspectief levert dit proefschrift met het sociale
innovatie analysemodel een instrument om het vernieuwingsproces te onderzoeken en
te stimuleren. In een facilitatorgroep werd een pilot uitgevoerd waarbij de ‘socialeinnovatie-tool’ werd gebruikt bij het verkrijgen van inzicht in het leerproces dat
teamleiders jeugdzorg in gang hadden gezet bij de teams die zij ondersteunden (bijlage
7.4). De groep bestond uit zes professionals die van gemeenten de opdracht hadden om
jeugdteams en sociale wijkteams te faciliteren in het ‘nieuwe werken’. Aan de hand van
een praktijkcasus, reflecteerden professionals met de innovatiekubus312 over de teams
die zij ondersteunden. Zij formuleerden individueel haalbare acties die leerprocessen van
de teams ten goede zouden komen en die ook hun rol als facilitator zou moeten
versterken. Het verslag gaat in op het teamleerproces en geeft een indruk van de context
van de leersituatie van de facilitators, gevolgd door een beschrijving van de casus en de
individuele uitkomsten (analyse) van de reflecties met de innovatiekubus.313 De
facilitators werkten aan de opdracht om binnen een bepaalde tijd ‘lerende teams’ tot
stand te brengen en de teams te faciliteren in dit leerproces, zodat vragen die op hun pad
zouden omen door hen konden worden opgevat om mee aan het werk te gaan. De
uitkomsten van het toepassen van de innovatiekubus werden gebruikt als
versnellingsvariabelen waarmee de facilitators met hun teams doorgingen om kinderen
en gezinnen die support te geven, die past bij hun situatie. Voor uitgebreid verslag zie
bijlage 7.4 ‘De praktijk van de sociale innovatie kubus’.

7.5

Aanbevelingen bij integreren van innoveren en leren

Met de sociale innovatie-analyse-tool kan vanuit verschillende invalshoeken worden
onderzocht of voldoende duidelijkheid bestaat over uiteenlopende aspecten die met
sociale innovatie te maken hebben. Het voorbeeld (paragraaf 7.4) maakt duidelijk hoe bij
een praktische toepassing van de analyse-tool binnen een concrete werksetting
duidelijkheid wordt verkregen over welke vervolgstappen in het innovatieproces te
zetten. Aanbevelingen bij het integreren van innoveren en leren in meer algemene zin
worden hierna in de vorm van een achttal vragen geformuleerd die bij analyse van een
onderwerp (initiatief) om beantwoording vragen:

“Meer rendement met nieuwe tools. Zonder een gedegen adaptatieplan lukt het bijna nooit om de stappen kennen,
kunnen en willen op een juiste manier te zetten. Hierdoor treedt ook het doen, de gedragsverandering niet – of niet
voldoende – op.” (Heuven van Staereling, 2013: 2)
312 De Kubes is een drie dimensionale variant van de Analyse CirkelSociale Innovatie.
313 Van Biene, 2015.
311
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.6

Is de beoogde sociale innovatie op hoofdlijn geformuleerd? (zie sociale innovatie
matrix figuur 6.4.1)
Is het duidelijk welke mensen bij de innovatie betrokken zijn? (direct en indirect)
Hoe raakt de innovatie deze mensen en wat is het nieuwe gedrag dat van hen
verwacht wordt?
Hoe worden zij betrokken bij de innovatie? Wordt gevraagd om mee te denken
over hoe de innovatie te realiseren?
Zijn er gerichte afspraken gemaakt over hoe mensen betrokken worden?
Hebben mensen een (duidelijk) beeld van de innovatie: over de informatie, over
het initiatief en over de achterliggende visie en bekendheid met de
randvoorwaarden?
Is het duidelijk wat van mensen verwacht wordt en kunnen zij beantwoorden aan
datgene waarop zij worden aangesproken?
Hoe worden mensen aangesproken op hun lerend vermogen? Is het duidelijk of zij
de inbreng kunnen leveren of moet daarvoor eerst aan voorwaarden voldaan
worden?

Leren innoveren in het sociale domein314

De vraag die in het advies ‘Leren innoveren in het sociale domein’ centraal staat is hoe
de rol van de overheid er uit ziet als zij samenredzaamheid en sociale innovatie als
uitgangspunt neemt? En wat die overheid kan doen om de beoogde transformatie
breder ingang te laten vinden? Met de nieuwe WMO geeft de rijksoverheid een stevige
impuls aan het transformatieproces in het sociale domein. De wet hevelt taken en
verantwoordelijkheden over naar gemeenten en beoogt bij te dragen aan het stimuleren
van het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van mensen. Daarmee komt de
individuele burger centraler te staan bij ondersteuning en worden oplossingen op maat
gevraagd. De Raad Maatschappelijke Ontwikkeling stelt dat een (publiek gefinancierde)
ondersteuningsstructuur nodig is voor mensen die met hun ondersteuningsvraag niet
voldoende bij hun eigen kring terechtkunnen.315 Een ondersteuningsstructuur die meer
vorm kan krijgen vanuit de leefwereld van mensen en minder vanuit de systeemwereld.
Dat betekent dat niet alleen een perspectief nodig is op de richting van de transformatie
– die is al in veel rapporten en adviezen beschreven – maar ook een strategie om de zorg
en hulpverlening daadwerkelijk in die richting te brengen. Het gaat niet alleen om de
inhoud, maar ook om de route om er te komen; niet alleen om het waarom, maar ook
om het hoe. Daarvan is WZSW een concreet voorbeeld zoals blijkt uit volende citaat:
De transformatie in het sociaal domein is nog maar net begonnen. De beweging naar
samenredzaamheid en sociale innovatie is in gang gezet, maar vergt nog veel zoeken en leren. Voor
dit leren innoveren wil dit advies een handreiking zijn aan alle betrokkenen.316

RMO, 2014.
Idem: 31.
316 Idem: 8.
314
315
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Het in dit proefschrift behandelde onderwerp laat zien dat het bij sociale innovatie draait
om persoonlijke ontwikkeling in een kritisch veranderingsperspectief te betrekken
omdat mensen, als onderzoekers van nature, er zelf deel van uitmaken.

Figuur 7.4. Onderzoekers van nature (Hoeben 2015 Acrylverf)
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Bijlage 1.

Overzicht figuren en schema’s

1.5.1
1.6.1
2
2.1.1
2.2.2
2.3.2
2.3.3
3
3.1.1
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3.1
3.3.3.2
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.3
4.4.2
4.4.3
4.5.3
4.5.5
4.6.3
4.7.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
5.3.1
6.2.1
6.3.1
6.3.2
6.4.1
6.4.2
7.1
7.2
7.3
7.4

Schema methodologisch onderzoeksontwerp
De vaardigheden en leiderschapsrollen in het concurrerende – waardenkader
Conceptueel theoretisch onderzoekskader
Het proces en de dimensies van leren
kenmerken van structuur als systeem
Leren en organisatieverandering
De vier kernelementen van een procesontwerp
Fasering praktijkonderzoeken
Evolutie patiënt, leerling, burger
Leerpracticum. Kennisverrijking en ambitieontwikkeling
Drie niveaus van de lerende onderwijsorganisatie
Concept opzet product van de School &Vak -projectgroep ‘Leerpracticum’
Vragen gebruikt bij uitvoering pilot CC
Spelbord Leerpracticum
Overzicht actoren op het gebied van gezondheidszorg vraag en aanbod
structurele ontwikkelingen op het gebied van zorg en dienstverlening
Schematische project weergave en script van de DVD WZSW.
Ontwikkeling van een bedrijfsconcept WZSW
Do’s en dont’s bij implementeren WZSW concept
Model Dienstencheque
Advies plan van aanpak onderzoek dienstencheques
Schematische project weergave en script DVD woonzorgserviceverlener
Het beroeps competentieprofiel
Bedrijfs Innovatie Concept WZSW
Innovatie lokaal sociaal beleid met wzsw (matrix)
Bespreek items ivm met 2e ronde TNO onderzoek
Krachtenveld praktijkonderzoek WZSW
Overzicht externe publicaties WZSW
Overzicht acties en resultaten
Stakeholders WZSW project
Aansturingmodel. Drie niveaus van innoveren en leren met WZSW
Schematische weergave analyse OC, LP, WZSW
Het ‘nieuwe leren’ en het ‘nieuwe onderzoeken’
Heuristisch model innovleren
De sociale innovatie matrix
De Analyse Cirkel Sociale innovatie ACSI.
Sociale innovatie met WZSW
Het complexe leermodel
Sociale innovatie met WZSW
Onderzoekers van nature (Hoeben 2015 Acrylverf)

Bijlage 2.

Overzicht afkortingen

ADL
AS
APS

Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen.
Augustinus Stichting
Algemeen pedagogisch studiecentrum
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AWT
AT
CC
ACSI
AKSI
DP
ESF
EQUAL
EVC
GT
HRM
HRD
ID-banen
IPW
LP
LPC
LWDB
MLD
MR
NCSI
ROC
RMO
RvB
RWI
OC
OP
OMO
OT
PON
PRVMZ
RWI
SBW
SROI
ST
SYMPOZ
TIAS
TNO
TT
WZSW
WMO
WWB
WSW

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
Activeringstraject
Cobbenhagen College
Analyse Cirkel Sociale Innovatie
Analyse Kubus Sociale Innovatie
Development Partnership
Europees sociaal Fonds
Transnationaal programma van de Europese Unie
Eerder Verworven Competenties
Grounded theorie
Human Resource Management
Human Resource Development
In en Doorstroom banen
Innovatie Project Werk en Bijstand
Leerpracticum
Landelijk Pedagogische Centrum
LeerWerkDienstenBedrijf
Master Learning and Development
Maria Roepaan
Nederlands centrum voor sociale innovatie
Regionaal Opleidingen Centrum
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Research voor beleid
Raad voor werk en inkomen
Open de Crikel
Ontwikkelings Partnerschap
Ons Middelbaar Onderwijs
Orientatietraject
Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant
Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
Raad voor Werk en Inkomen
Stichting Bevordering Werkgelegenheid
Social Return On Investment
Scholingstraject
Platform voor ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Tilbury Institue for Advanced Studies
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Toeleidingstrajct
Wonen, Zorg en Service in de Wijk
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Wet Werk en Bijstand
Wet Sociale Werkvoorziening

Bijlage 3.

Overzicht project producties (verwijzing in de tekst ter inzage op
www.innovleren.nl).

2.5

1e Verkenning Innovleren 2001
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Vooronderzoeken Open de Cirkel en Leerpracticum (3)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
.
3.6
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Mobiliteit informatie centrum
Kaderplan ‘Leren en ontwikkelen’
Strategische beleidsdoelen zorgvernieuwing
Doel van Open de Cirkel.
De regels van het spel.
Het speelbord
Evaluatieve opmerkingen workshop LP 1999 11 09
LP Kennisverrijking en ambitieontwikkeling;
LP toepassing in het voortgezet onderwijs;
LP leersysteem binnen het VO;
LP drie basis modulen VO;
Onderwijsvernieuwing met LP
Wervingbrief pilot scholen LP
Informatie over inhoud organisatie en uitvoering van de LP module
Vragen: Schoolontwikkeling, Van onderwijzen naar leren, leerling begeleiding,
Lesstofontwikkeling
Startdocument LP CC
Doelstelling uitvoeringstraject LP CC
2002 06 antwoorden evaluatie score LP CC
2003 01 29 Uitvoering LP traject 2 college
Ruwe tekst transcriptie tweede thema vier vragen 29-01-03
2003 03 31 evaluatie LP Directieteam 2College
Hoofdonderzoek Wonen, Zorg en Service in de Wijk (4)

4.1
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.3.
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.4
4.2.5.1
4.2.5.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.3.4
4.3.3.5
4.3.3.6
4.3.3.7

Chronologisch overzicht onderzoeksactiviteiten WZSW1999 - 2011
Overeenkomst tot samenwerking project WZSW Tilburg
Overzicht betrokken partijen project WZSW
Overeenkomst tot samenwerking inzake WZSW Tilburg-Noord
Schematische weergave WZSW bedrijfsconcept
Informatie raamplan WZSW ESF (2002)
Het geheim van Tilburg-Noord Nieuwsbrief WMO no 3
Brochures WZSW trajecten OT, AT, TT
Fase I Analyse behoeften in de wijk
Doorstroom schema leerwerktraject juni 2002
Do’s en dont’s bij implementeren WZSW bedrijfsconcept
Persbericht gemeente Tilburg
Bedrijfsplan WZSW 2005-2006 Ontwerp begroting 2007-2008
Plan van aanpak actie dienstencheques
Aandachtpunten bij rol van professioneel begeleider bij trajecten
Resultaten onderzoek Aktie dienstencheques WZSW
Bereik van het Actie onderzoek dienstencheques
Rapport onderzoek informatisering WSZW
Focusonderzoek stuurgroepleden (resultaten) oktober 2004
Toepassing dienstencheques in Tilburg in 2015
Homan Reactie plan van aanpak actie dienstencheques.
Min. Asscher moet snel dienstencheques mogelijk maken VK 16/01/2014
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4.4.2.1
4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.2.5
4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.3.3
4.4.3.4
4.4.3.5
4.4.3.6
4.4.3.7
4.4.4.1
4.4.4.2
4.5.1
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.4
4.5.2.5
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.3.3
4.5.3.4
4.5.3.5
4.5.3.6
4.5.3.7
4.5.3.8
4.5.3.0
4.5.5.1
4.5.5.2
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.2.5
4.6.3.1
4.6.3.2
4.6.3.3
4.6.3.4
4.6.5
4.8.1
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SAMENVATTING
De positieve resultaten van drie onderzoeksprojecten die ik uitvoerde in de periode
1998-2010, waren voor mij aanleiding voor de vraag waarom de projecten succesvol
waren. Wat was het verband met de aanpak waarbij het lerend vermogen van mensen in
relatie tot organisatieverandering en sociale netwerken centraal stond. De projecten
hadden als inzet vernieuwing van beleid en betroffen veranderingen op zowel
strategische als operationeel niveau. Ook ging het om vraagstukken die verband hielden
met de samenleving. De rode draad in de drie projecten was de wisselwerking tussen
individuele ontwikkeling en sociale systeemverandering. Dit vooronderstelt dat
individuen en structuur elkaar beïnvloeden en op elkaar betrokken zijn. Dat resulteerde
in speciale aandacht voor de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren, die was
gegroeid vanuit de zorgsector waarbinnen ik lange tijd werkzaam was. In de tweede helft
van de vorige eeuw werd professionalisering binnen die sector sterk bepaald door
mensvisies die als kenmerk hadden de verbinding van Cure, Core en Care (hoofd, hart
en handen).
Begin van deze eeuw stond de Nederlandse ouderenzorg evenals de
gezondheidszorg in het algemeen en de sector onderwijs, voor forse uitdagingen.
Talrijke nota’s en rapporten over vernieuwingen wierpen even zo veel vragen op over
hoe deze gestalte moesten krijgen. Daarbij werd het steeds duidelijker dat de menselijke
factor een belangrijke rol speelt bij slagvaardig vernieuwen. Zo kreeg onderzoek naar
sociale aspecten van innovatie steeds meer aandacht met als vraag hoe verbeteren,
veranderen en vernieuwen op elkaar af te stemmen.
De hoofonderzoekscasus van dit proefschrift ontstond, net als de twee
voorafgaande praktijkonderzoeken vanuit vragen uit de praktijk om effectuering van
beleidsvernieuwing. Hoe beleidsplannen kunnen worden omgezet in concrete haalbare
resultaten. De onderzoeksopdrachten vormden een uitgelezen kans om de samenhang
tussen vernieuwen en leren te onderzoeken. Tegen deze achtergrond ontstond het
centrale onderzoeksonderwerp van dit proefschrift: de wisselwerking tussen sociaalmaatschappelijke vernieuwing en leren. Daarbij staan drie onderzoeksvragen centraal:
-

Hoe kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren worden gekenschetst?
Draagt het integreren van sociaal innoveren en leren bij aan de effectiviteit van
sociale vernieuwing?
Levert het promotieonderzoek een aanzet tot theorieontwikkeling over sociale
innovatie?

Met sociale innovatie en leren is een veelomvattend onderwerp aan de orde. Het is niet
alleen een beleidsvraagstuk of een organisatievraagstuk maar een onderwerp wat raakt
aan de samenleving als geheel.
1
In de introductie wordt de achtergrond geschetst van waaruit het onderzoeksonderwerp
van het proefschrift tot stand kwam. Drie praktijkcasussen vormen object van
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onderzoek met als hoofdonderzoekscasus het project Wonen, Zorg en Service in de
Wijk (WZSW). Het specifieke kenmerk van de onderzoeksaanpak van de drie casussen
was het verband met leren. Beleidsontwikkeling en de rol die leren daarbij speelt werd
aanleiding voor dit promotieonderzoek naar de wisselwerking tussen sociaal innoveren
en leren. In een korte beschrijving worden de drie initiatieven van beleidsvernieuwing
getypeerd. Bij sociaal innovatief beleid is een balans tussen organisatie belang en
individueel belang van medewerkers aan de orde. Individuele talentontwikkeling in het
verlengde van organisatieontwikkeling waarbij het er op aankomt die wisselwerking te
optimaliseren. De hoofdcasus betreft een meerjarig project over onderzoek naar
tekorten in de ouderenzorg. In de loop van dat onderzoek werd het steeds duidelijker
dat het onderwerp verband hield met sociale vernieuwing van de samenleving. En dat
het slagen van die vernieuwing verband houdt met de individuele ontwikkeling van
betrokkenen. Daarbij drukt de opkomst van ICT ook een belangrijk stempel op zowel
informatie verwerving en verwerking als op ontwikkelingen in de samenleving.
De drie praktijkonderzoeken waren gericht op kennis en kunde voor het oplossen
van praktische problemen. Omdat er sprake is van meerdere onderzoeken, zowel tijdens
als voorafgaand aan het promotieonderzoek, wordt een toelichting gegeven op het
onderlinge verband (paragraaf 1.5.4). Daarbij is het onderscheid in verschillende
kennisvormen van betekenis omdat de vraag is waar de kennis voor nodig is. Dit laatste
is temeer van belang omdat met dit proefschrift een aanzet wordt geleverd tot
theorieontwikkeling over sociale innovatie hetgeen ook een bijdrage betekent aan
sociaalinnovatieve kennisontwikkeling.
2
Het algemeen theoretisch perspectief van waaruit de analyse in hoofdstuk vijf plaats
vindt, bestaat uit een korte toelichting op Illeris317, Giddens318 en Weick319, als
vertegenwoordigers van de disciplines: psychologie, sociologie en sociale psychologie.
Een filosofische visie op de moderne mens die daarbij aansluit wordt beschreven in een
korte oriëntatie op het werk van de hedendaagse filosoof Taylor320. Zij representeren
belangrijke invalshoeken in verband met het onderzoek. Volgens een van de conclusies
uit dit proefschrift ontkom je bij sociale innovatie niet aan participatief, actiegeoriënteerd onderzoek waarvan mensen zelf deel uitmaken. Dat wordt duidelijk uit
analyses van de casussen op basis van praktijktheorie uit de organisatiekunde over lerend
organiseren. In die theorie staan het veranderen van de organisatiestructuur en het
organisatiegedrag met elkaar in verband. Dat is in lijn met de structuratie theorie van
Giddens en Weick’s theorie over sensemaking in organisations. Organisatie veranderen is
gedrag veranderen. De sociale gedragscomponent van persoonlijk handelen werkt Illeris
in zijn theoretisch analytische visie op leren niet uit. Collectief leren kan bij hem worden
opgevat als een contradictio in terminis. Door leren ook op te vatten als
gedragsverandering legt Wierdsma321 een verband met de fysieke werkelijkheid van
Illeris, 2007.
Dom, 2005.
319 Korsten, ‘s.a.’.
320 Taylor, 2007.
321 Wierdsma & Swieringa 2002.
317
318
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sociale vernieuwing. Waar het bij lerend organiseren verandering betreft binnen een
organisatie, gaat het bij De Bruins’322 procesmanagementbenadering over
bestuurskundige verandering tussen organisaties. De analyse vanuit het perspectief van
de praktijktheorie van procesmanagement is gericht op het verkrijgen van inzicht in
beleidsmatige aspecten van de WZSW-aanpak als sociaal maatschappelijke vernieuwing.
De drie onderzoeksopdrachten die in dit proefschrift onderwerp van analyse zijn,
getuigen van de toenemende aandacht voor de procesmatige aspecten van sturing en
verandering binnen de bestuurlijke wereld. Dat het gaat om verandering die niet los
gezien kan worden van individuele betrokkenheid, wordt in dit proefschrift
onderbouwd. De volgende hoofdstukken drie en vier geven een reconstructie van de
drie praktijkonderzoeken.
3
De eerste casus Open de Cirkel (OC) heeft als onderwerp de ontwikkeling van een
didactisch concept als onderdeel van een grootschalige cultuurverandering. Een
verregaande nieuwe beleidsvisie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
vroeg om vertaling, bij zowel cliënten als medewerkers. Met het nieuw ontwikkelde
concept werd aangetoond dat de emancipatie van mensen met een verstandelijke
beperking kon worden gestimuleerd door hen te ondersteunen bij ontwikkeling van hun
leervermogen.
De verruiming van leren buiten gevestigde kaders als school en cursussen naar
combinaties met werken, zelfredzaamheid en emancipatie die met OC gestalte kreeg,
riep de vraag op naar de diepere achtergronden van leren.
De tweede casus Leerpracticum (LP,) werd gebaseerd op ervaringen met OC en
richtte zich op onderzoek naar de relatie tussen individueel leren en
organisatieontwikkeling. LP ging over onderzoek naar het verbinden van het leren van
medewerkers (directieleden, leraren) en leerlingen met organisatievernieuwing. De
introductie van het Studiehuis in het Voortgezet Onderwijs stelde schoolleiders voor het
probleem hoe vorm en inhoud te geven aan ondersteuning van leerlingen bij
ontwikkeling van leervaardigheden. Hoe moest een leerconcept er uit zien wat ‘in lijn’
was met onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling? Het LP-onderzoek droeg bij aan
inzicht in hóe communicatie vorm te geven waarbij individuele inbreng en organisatie
vernieuwing op elkaar worden betrokken. LP richtte zich op onderzoek naar het
ontwikkelen van het Nieuwe Leren dat om andere onderwijsmethoden vroeg. Daarbij
speelde kennisverrijking door ontwikkeling van leervaardigheden en motivatie een
belangrijke rol. Het kortlopende LP-praktijkonderzoek illustreert de toepassing van een
werkvorm die individueel leren van leden van het directieteam in verband bracht met
strategische beleidsontwikkeling. Omdat zij zelf onderwerp van leren waren leverde dat
ervaringsgericht inzicht op in het Nieuwe Leren. De onderzoekscasus versterkte de
opvatting over het belang van een leergeoriënteerde benadering van vernieuwing,
waarop in de derde praktijkopdracht werd voortgebouwd.

322

De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld, 2008.
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4
Wonen, Zorg en Service in de Wijk betrof beleidsonderzoek naar oplossingen voor
financiële en personele tekorten in de ouderenzorg. Zowel een belangrijk als een urgent
maatschappelijk vraagstuk, waarvan in de loop van het project steeds duidelijker werd,
dat het een transitie betrof met alle complexiteitskenmerken van dien. Beleidsnotities
schoten tekort als het ging om hoe het probleem concreet aan te pakken. Inzet van het
WZSW-project was een onorthodox probleem oplossingsgericht onderzoek, waarbij
projectpartners nadrukkelijk moesten worden betrokken. Een beschrijving van de
transitie in de gezondheidszorg illustreert de tijdsgeest en tevens de complexiteit van
sociaal-maatschappelijke innovatie. In een vijftal stappen wordt samengevat hoe het
praktijkonderzoek vorm kreeg onder verwijzing naar werkdocumenten uit het
onderzoek. Met het oog op het centrale onderzoeksonderwerp vinden aan het einde van
ieder onderdeel reflecties plaats over de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren.
Met de ontwikkeling van het WZSW-bedrijfsconcept werd aangetoond hoe met
‘dwarsverbindingen’, tussen zowel sectoren als processen, vernieuwing kan worden
vorm gegeven. Vernieuwing die verband hield met ontwikkeling van persoonlijke
dienstverlening en arbeidspotentieel, bevordering van sociale participatie en
werkgelegenheid, verbetering van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk en activering. Het
concept impliceerde verregaande veranderingen op het gebied van dienstverlening,
organisatie en management, strategisch beleid en financiering.
De tweede fase van het WZSW-project maakte duidelijk dat implementatie van het
bedrijfsconcept gecombineerd kon worden met vernieuwing van lokaal sociaal beleid.
Participeren in beleidsinnovatie werd het centrale onderwerp van onderzoek.
Implementatie van het WZSW-bedrijfsconcept in tien gemeenten leidde, samen met een
aantal deelonderzoeken, tot de ontwikkeling van het WZSW-innovatieconcept. Zoals
het integraal deelonderzoek dienstencheques dat inzicht verschafte in een vernieuwende
aanpak. Daarbij werd onderzoek gekoppeld aan de ontwikkeling van management- en
bedrijfsprocessen, de uitvoering van dienstverlening en strategieontwikkeling. Het
leverde een concreet voorbeeld op van hoe organiseren, managen, ontwikkelen en
onderzoeken tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Een praktisch voorbeeld van lerend
onderzoeken. Een ander deelonderzoek betrof de ontwikkeling van een nieuwe MBOberoepsopleiding. Aan dit onderzoek lag een visie op empowerment ten grondslag gericht
op de emancipatie van dienstverlener en dienstvrager. De positieve resultaten van het
WZSW-project leidden tot onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde.
Samenwerking met de Raad voor Werk en Inkomen resulteerde in een werkbezoek van
een delegatie van leden van de Tweede Kamer. Dat werd aanleiding voor indiening van
een motie waarin de minister opdracht kreeg tot onderzoek naar ontwikkeling van de
markt voor persoonlijke dienstverlening. Een tweede onderwerp kreeg vorm in de
samenwerking met TNO. Dat bestond uit onderzoek naar het meetbaar maken van
maatschappelijk rendement van WZSW-resultaten en de vertaling ervan in monetaire
waarde. Daarna vonden twee vervolgonderzoeken plaats in opdracht van het ministerie
van VWS en de Provincie Noord-Brabant, die leidden tot de vaststelling van positief
rendement door te investeren in vernieuwen met het WZSW-concept. Talrijke
publicaties en nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van dienstverlening laten zien dat
het concept gedurende een aantal jaren gold als een belangrijk voorbeeld bij innovatie
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van sociaal- maatschappelijk beleid. Er was sprake van een kenmerkend project op het
gebied van sociale innovatie. Voor casus één is de focus ‘emanciperen en leren’, voor
casus twee ‘leren en participeren’ en voor casus drie ‘innoveren en participeren’. Drie
accenten die in het centrale onderwerp van het promotieonderzoek worden
samengebracht. In hoofdstuk vijf wordt vanuit het theoretisch onderzoekskader de
analyse uitgevoerd van de twee vooronderzoeken en het hoofdonderzoeksproject vanuit
het perspectief op de wisselwerking tussen sociaal innoveren en leren.
5
De reconstructies van de twee vooronderzoeken OC en LP (Hoofdstuk 3) zijn gericht
op vernieuwend organisatie beleid middels leerstrategieën. Analyses van beide casussen
maken duidelijk waarom een dergelijke aanpak bijdraagt aan structurele beïnvloeding
van mens en organisatie. Bij de reconstructie van de hoofdonderzoekscasus WZSW
(Hoofdstuk 4) ligt het accent op innovatie van lokaal sociaal beleid vanuit een lerend
perspectief. Analyse van deze casus toont aan dat er sprake is van een duidelijk
voorbeeld van sociaal-maatschappelijke innovatie gebaseerd op lerend onderzoeken. OC
blijkt een concept dat praktisch bruikbaar is voor het vernieuwen van leren en maakt
duidelijk hoe dit samenhangt met holistisch leren en cultuurverandering. De aanpak
blijkt expliciet bij te dragen aan open en kritische zelfreflectie in collectief verband,
hetgeen een actieve en positieve leerhouding versterkt. Het concept stimuleert
accomodatief en transformatief leren. Leren hoe naast leren wat. Zowel Giddens’
structuratie-theorie als Weicks’ theorie of sensemaking maken duidelijk waarom deze aanpak
structurele veranderingen van onderliggende gedrags- en communicatiepatronen
effectueert. Illeris gaat er in zijn holistische visie van uit dat leren in de kern individueel
van karakter is en gaat niet in op collectief leren. Wierdsma verbindt in zijn theorie van
lerend organiseren, collectief leren met gedragsverandering en organisatie vernieuwing.
Onderzoek met LP was bedoeld als experiment om een leerconcept te ontwikkelen
binnen een school als lerende organisatie. Analyse van LP op basis van criteria van
Wierdsma’s theorie toont aan, dat het concept in hoge mate overeenstemt met de
principes van collectief en transactioneel leren.
Reflectie naar aanleiding van de analyses van de casussen OC en LP maakte
duidelijk dat het LP concept bestond uit de samenvoeging van natuurlijk leren323, met
het integraal ondernemingsmodel (OIM)324. De basisstructuur van natuurlijk leren die
uitkristalliseerde vanuit het OC concept, kreeg als kenmerk de wisselwerking tussen
kennen, willen, kunnen en doen. Dat was het resultaat van de combinatie van de
ervaring met leren van mensen met een verstandelijke beperking met opvattingen over
natuurlijk leren. Door toepassing van het integraal ondernemingsmodel .werden de drie
niveaus van de onderwijsorganisatie op elkaar betrokken met op elk niveau de
kenmerken van natuurlijk leren.
Uit analyse van de reconstructie van de casus WZSW wordt duidelijk dat het in het
LP-project ontwikkelde model fungeerde als ‘frame’ voor de leerarchitectuur van het
onderzoek. De rode draad in de aansturing van de verschillende deelprocessen van
323
324

Emst, 2002.
Weggeman, 1992.
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WZSW werd bepaald door de verbinding tussen vier dimensies van leren en de drie
niveaus waarop de innovatie betrekking had. Strategisch beleid (informatie, visie),
organisatie en management (randvoorwaarden) en primaire processen (actie). Daarbij
ging het om het met elkaar in verband brengen van deelaspecten en deelprojecten van
het onderzoeksproject, (project management bouwstenen). Dat bepaalde dat de
aansturing van alle activiteiten betreffende het plannen, controleren en evalueren
(procesmanagement) op een samenhangende manier plaats vond. De toetsing van het
hoofdonderzoek maakt duidelijk waarom naar de maatstaven van de theorie van
procesmanagement de projectaanpak positief heeft bijgedragen aan het succes van het
onderzoek. Met het oog op het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag roept
dat de vraag op wát maakt dat de projectaanpak overeenkomt met die positieve
kenmerken? Volgens de principes van holistisch leren van Illeris en lerend organiseren
van Wierdsma, blijkt dat WZSW daar in belangrijke mate aan beantwoordt. Daarom is
het plausibel om op basis van de procesmanagementtheorie, de leergeoriënteerde aanpak
van het WZSW-project in verband te brengen met het positieve resultaat van de
projectaanpak. Deze conclusie is ook gebaseerd op de samenhang tussen holistisch
leren, lerend organiseren en innoveren. Uit toetsing aan vijf kernpunten van het domein
van sociale innovatie blijkt verder dat het praktijkonderzoek overeenkomt met
kenmerkende criteria van sociaal-maatschappelijke innovatie. Dat rechtvaardigt de
conclusie dat het WZSW-onderzoeksproject in het kader van dit proefschrift een
bijdrage levert aan het actuele maatschappelijk discours over sociale innovatie en aan
sociaalinnovatief onderzoek zoals dat door de Adviesraad voor Wetenschaps- en
Technologie wordt bepleit.
6
De inzet van analyse van de casussen in dit proefschrift is om na te gaan waarom het
afstemmen van leeractiviteiten op doelen van beleidsinnovatie, een belangrijk effect
heeft op de kracht van sociale innovatie. De resultaten van analyse van OC, LP en
WZSW worden met elkaar in onderling verband gebracht als onderbouwing van het
integreren van innoveren en leren. Toetsing van de drie praktijkonderzoeken aan een
model dat leren, organiseren en onderzoeken vanuit een vernieuwend perspectief met
elkaar in verband brengt, geeft invulling aan die theoretische onderbouwing. Dat wordt
in dit proefschrift vertaald in een heuristisch model.
Analyse van de drie praktijkonderzoeken maakt duidelijk:
1) Dat draagvlak ontwikkeling een cruciale rol speelt bij sociale vernieuwing.
2) Dat een leergeoriënteerde veranderingsbenadering belangrijk is om bij de
aanpak van vernieuwingen toe te passen. Het gaat daarbij vooral om na te gaan
hoe mensen op hun leervermogen (informeren-transformeren) worden
aangesproken (leerparticipatie).
3) Het verbinden van vernieuwing met persoonlijke ontwikkeling opent een
perspectief om mensen vanuit hun basale motivatie en ambitie te betrekken en
daarmee hun natuurlijk leervermogen te versterken.
Het WZSW-onderzoekproject leidde tot experimentele onderzoeksmethodes waarbij het
vooral gaat om het verbinden van proces met inhoud. Dat betekent het betrekken van
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belanghebbenden bij sociaal innovatief actieonderzoek. Het perspectief van dat
onderzoek vormde de uitdaging om de toegepaste methodieken in de drie experimentele
onderzoeken verder te ontwikkelen en theoretisch te duiden. Een belangrijke conclusie
luidt: Wil er sprake zijn van effectief sociaal innoveren dan ontkomt men niet aan
actiegericht onderzoek waarvan de betrokkenen deelgenoot zijn. Betrokkenheid van
mensen bij sociale innovatie kan systematisch worden verbeterd vanuit een lerend
onderzoeksperspectief. De vraag is hoe dit concreet vorm te geven? Daarvan geeft dit
proefschrift praktische voorbeelden. De analyse van drie praktijkonderzoeken laat de
samenhang zien tussen sociaal innoveren en leren waarvan het heuristisch model werd
afgeleid. Dat resulteerde in de ontwikkeling van een ‘tool’ – analyse-instrument –
waarmee sociaal innoveren en leren kunnen worden gestimuleerd, gericht op het
verdiepen van inzicht. Met de formule kunnen verschillende aspecten van persoonlijke
betrokkenheid bij sociale verandering worden onderzocht. De toepassing kan fungeren
als ‘katalysator’ voor het participeren aan sociale innovatie en voor nieuw
sociaalinnovatief onderzoek.
7
Bij sociale innovatie draait het om de dynamiek van vernieuwen in complexe
organisatorische netwerken en hoe samenwerkingsprocessen die vernieuwingen
beïnvloeden en in verband staan met bestuurlijke processen. De complexe aard van
verandering bij sociale vernieuwing in dit onderzoek heeft te maken met zowel
operationele, organisatorische als beleidsstrategische niveaus. Alle drie
praktijkonderzoeken werden uitgevoerd tegen de achtergrond van sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Op basis van de casussen toont dit proefschrift aan hoe
en waarom sociaal innoveren en leren met elkaar in verbinding staan. En dat het
integreren van sociaal innoveren en leren betekent, al lerend en organiserend
onderzoeken, waardoor sociale systemen en individuele personen elkaar wederkerig
beïnvloeden en vernieuwen.
Een theoretische conclusie die getrokken wordt is, dat het integreren van
innoveren en leren is gebaseerd op de heteronome identiteit van de mens en de daarmee
samenhangende visie van holistisch leren. In verband met theorie ontwikkeling is een
andere belangrijke methodologische uitkomst van deze dissertatie, dat men bij sociale
innovatie niet ontkomt aan actie-georiënteerd onderzoek, waarvan mensen zelf
deelgenoot zijn.
Het integreren van sociaal innoveren met lerend onderzoeken schept
veranderingsperspectieven, waarbij persoonlijke ontwikkeling en sociale systeem
innovatie elkaar wederkerig beïnvloeden en versterken. De analyse van de reconstructie
van de hoofdonderzoekscasus levert daarvan een bewijs.
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SUMMARY
The positive results of three research projects that I performed in the period 1998-2010
led me to the question of why the projects were successful. What was the link between
the approach of the learning ability of people in relation to organizational change and
social networks? The subject of the projects was policy innovation and related changes
at both strategic and operational levels. It also concerned issues related to society. The
common thread in the three projects was the interaction between individual
development and social system change. This presupposes that individuals and structure
influence each other and are interrelated. That resulted in special attention for the
interaction between social innovation and learning, which had evolved from the
healthcare sector, in which I worked for a long time. In the second half of the last
century, professionalization within this sector was strongly influenced by visions on man
that had as trait the connection between Cure, Core and Care (head, heart and hands).
At the beginning of this century, the Dutch elderly care sector as well as the
healthcare sector in general and the education sector had to cope with significant
challenges. Numerous memos and reports on innovations raised just as many questions
about how they should be implemented. In addition, it became increasingly clear that
the human factor played an important role in decisive renewal. Research on social
aspects of innovation with the key question of how to align improvement, change and
innovation increasingly attracted attention.
The main case study of this thesis, as with the two previous assignments took
shape from practical questions about effectuation of policy renewal. How policies can
be translated into concrete achievable results. The research projects were an excellent
opportunity to examine the coherence between renewing and learning. The central
research topic of this thesis was formed against this background: the combination
effects between social and societal renewal and learning. Three research questions are
key here:
-

How can the interplay between social innovation and learning be characterized?
Does integrating social innovation and learning improve the effectiveness of social
innovation?
Does the thesis initiate development of theory about social innovation?

Social innovation and learning is an extensive subject. It is not just a policy issue or an
organizational issue but an issue that affects society as a whole.
1
The introduction outlines the background from which the research topic of the thesis
arose. Three practical case studies form the object of research, with the main case study
the project ‘Wonen, Zorg en Service in de Wijk’ (Housing, Care and Service in the
District). The specific feature of the research approach of the three cases was associated
with learning. Policy development and the role that learning plays became the motive
for this PhD research into the interaction between social innovation and learning. The
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three initiatives of policy renewal are characterized in a brief description. In social
innovation policies, the balance between the organization’s interests and the individual
interests of employees are discussed. Individual talent development as an extension of
organizational development and how to optimize interaction. The main case relates to a
multi-year project to investigate deficiencies in the elderly care sector. In the course of
that study, it became increasingly clear that the issue was related to social renewal of
society. Moreover, that the success of the innovation depended on the individual
development of those involved. Furthermore, the emergence of IT impacts greatly on
both information acquisition and processing, as well as on developments in society as a
whole.
The three practical research projects focused on knowledge and skills for solving
practical problems. Because there are several studies, both during and prior to the PhD
research, an explanation is given on the interrelationship (paragraph 1.5.4). The
distinction between different forms of knowledge is of significance because what this
knowledge is required for is the question that we must ask ourselves. The latter is
particularly important because this thesis is meant as a beginning to a theory
development on social innovation, which also means a contribution to social innovative
knowledge development.
2
The general theoretical perspective from which the analysis takes place (Chapter 5),
consists of a brief explanation of Illeris325, Giddens326 and Weick327, as representatives of
the disciplines: psychology, sociology and social psychology. A philosophical vision on
modern man corresponding to it is described in a brief orientation on the work of the
contemporary philosopher Taylor328. They represent important points of view in
connection with the study. According to one of the conclusions of this thesis, you
cannot escape participative, action-oriented research in social innovation of which
people themselves are a part. That is evident from analyzes of case studies based on
practical theory from organizational theory of organization learning. In this theory,
changing the organizational structure and organizational behavior are related to one
another. That is in line with the structuration theory of Giddens and Weick’s theory of
sense making in organizations. Organizational change is to change behavior. In his
theoretical analytical vision on learning, Illeris pays no attention to the social behavior
component of personal acting. In his view, one can consider collective learning as an
oxymoron. By also regarding learning as behavioral change, Wierdsma329 establishes a
link with the physical reality of social renewal. Where ‘organize learning’ concerns
change within an organization, it is about public administration change between
organizations in de Bruin’s330 process management approach. The analysis from the
perspective of the practice theory of process management is aimed at gaining insight
Illeris, 2007.
Dom, 2005.
327 Korsten, ‘s.a.’
328 Taylor, 2007.
329 Wierdsma & Swieringa, 2002.
330 De Bruin, Ten Heuvelhof & In ’t Veld, 2008.
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into policy aspects of the WZSW approach as social renewal. The three research
assignments that are the topic of analysis in this thesis, highlight the increasing focus on
the process aspects of management and change within the administrative world. In this
thesis, the argument is justified that change cannot be separated from individual
involvement. The following Chapters 3 and 4 provide a reconstruction of the three
practical examinations.
3
The subject of the first case Open Circle (OC) is the development of a didactic concept
as part of a major cultural change. A far-reaching new policy on care for people with
intellectual disabilities required translation, for both clients and employees. Along with
the newly developed concept, it was shown that the empowerment of people with
intellectual disabilities could be promoted by supporting them in developing their
learning ability. The extension of learning beyond established frameworks like school
and courses in combination with work, self-reliance and empowerment that took shape
with OC, raised the need for the deeper backgrounds of learning.
The second case study Learning Laboratory (LP) was based on experiences with
OC and focused on investigating the relationship between individual learning and
organizational development. LP concerned research on connecting learning of staff
(managers, teachers) and students with organizational renewal. The introduction of the
Studiehuis (Study house) in secondary education addressed the problem for school
leaders on how to give form and content to student support in developing learning
skills. What should a learning concept that ‘was in line’ with educational reform and
school development look like? LP research contributed to understanding how to shape
communication where individual ownership and organizational change are related. It
focused on research into the development of the New Learning that required other
teaching methods. Knowledge enrichment through the development of learning skills
and motivation played an important role. The current LP illustrates the practical
application of a superior skill that linked individual learning by members of the
management team to strategic policy development. That produced experiential insight
into the New Learning, because they were themselves the subject of learning. The case
study reinforced the view of the importance of a learning-oriented approach to
innovation, on which the third practical assignment is built.
4
Housing, Care and Service in the District (WZSW) related to policy research solutions
into financial and staffing shortages in the elderly care sector. Both an important and an
urgent social issue, which became increasingly clear in the course of the project. It was a
transition with all the complex characteristics associated with this. Policy documents fell
short when faced with how to tackle the problem practically. The WZSW-project was an
effort of unorthodox problem-oriented research, where project partners had to be
explicitly involved. A description of the transition in the healthcare sector illustrates the
current conditions as well as the complexity of social and societal innovation. A
summary of how the practical research was formed with reference being made to the
working document from the research is given in five steps. Keeping in mind the central
224

topic of the research, reflections relating to the interaction between social innovation
and learning are made in conclusion to each element. The development of the WZSWbusiness concept demonstrated how form can be given to renewal between both sectors
and processes by means of cross connections. Innovation that was related to
development of personal services and labor potential, promoting social participation and
employment, improving quality of life in the district and activation. The concept
involved extensive changes in the area of services, organization and management,
strategic management and finance.
The second phase of the WZSW-project showed that implementation of the
business concept could be combined with innovation of local social policy. Participation
in policy innovation was the central topic of research. The implementation of the
WZSW-business concept in combination with a number of sub-studies in ten
municipalities resulted in the development of the WZSW-innovation concept. As for
instance, the integral sub-study service vouchers, which provided insight into an
innovative approach. In addition, research was linked to the development of
management and business processes, the implementation of services and strategy
development. It provided a concrete example of how organizing, managing, developing
and researching can be conducted simultaneously. A practical example of learning by
research. Another sub-study involved the development of a new secondary vocational
training. This study was based on a vision on empowerment aimed at the emancipation
of service provider and service requester. The positive results of the WZSW-project led
to research on social value. Cooperation with the Council for Work and Income resulted
in a working visit from a delegation of members of parliament. This led to a motion in
parliament asking the minister to investigate development of the Market for Personal
Services. A second issue took shape in cooperation with TNO. This consisted of
research on the measurability of social return of WZSW-results and its translation into
monetary value. After which, two follow-up studies were conducted on behalf of the
Ministry of Health and the province of North-Brabant, which led to the finding of
positive returns by investing in renewing with the WZSW-concept. Numerous
publications and new initiatives for the development of services show that the concept
was considered an important example of innovation in social societal policy for a
number of years. It appeared to be a distinctive project concerning social innovation.
For case one, the focus is ‘emancipation and learning,’ for case two ‘learning and
participation’, and for case three ‘innovation and participation’. Three emphases that are
brought together in the central topic of the doctoral research. Chapter 5 contains an
analysis of the two studies and the main research is carried out on the basis of the
theoretical research framework. All from the perspective of the interplay between social
innovation and learning.
5
The reconstructions of the two studies OC and LP (Chapter 3) focus on innovative
organizational policy by learning strategies. Analyses of these cases show why such an
approach contributes to structural change effects on people and organizations. The
reconstruction of the main case study WZSW (Chapter 4) focuses on innovation in local
social policy from a learning perspective. Analysis of this case shows that it concerns a
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clear example of social innovation based on social learning research. OC appears to be a
concept that is practically useful for the renewal of learning and demonstrates how this
relates to holistic learning and culture-change. The approach seems to contribute
explicitly to open and critical self-reflection in a collective context, thereby enhancing an
active and positive learning attitude. The concept promotes accommodative and
transformative learning. Learning how, in addition to learning what. Both Giddens’
‘structuration theory’ as well as Weicks’ ‘theory of sense-making’ explain why this
approach effects structural changes in underlying behavioral and communication
patterns. Illeris assumes in his holistic view that learning is, at its essence, individual of
character and he does not address collective learning. While Wierdsma with his theory
of organizational learning connects collective learning with behavioral and
organizational renewal. Research with LP was intended as an experiment to develop a
learning concept within a school as a learning organization. LP analysis based on criteria
of Wierdsma’s theory show that the concept is largely consistent with the principles of
corporate and transactional learning.
Reflection following the analysis of the cases OC and LP showed that the LP
concept consisted of the merging of natural learning331 with the integrated business
model332 (IOM). The basic structure of natural learning that crystallized from the OCconcept was characterized by the interaction between, knowing, willing, being able to
and doing. That was the result of the combination of the experience with learning from
people with an intellectual disability with views on natural learning. By applying the
integrated business model, the three levels of the educational organization were related
to each other, with the characteristics of natural learning on each level.
Analysis of the reconstruction of the case WZSW shows that it is the LPdeveloped model that functions as a ‘frame’ for the learning ‘architecture’ of the study.
The common thread in the control of the different sub-processes of WZSW was
determined by the connection between the four dimensions of learning, and the three
levels at which the innovation is related. Strategic policy (information, vision),
organization and management (preconditions) and primary processes (action). This
involved the interrelated aspects of processes and subprojects of the research project
(project management modules). This determined that the management of all activities
related to planning, monitoring and evaluation (process) occurred in a coherent manner.
According to the standards of the process management theory, the review of the main
study shows why the project approach has contributed positively to the success of the
investigation. With a view to answering the central question, we have to wonder what it
is that makes the project approach correspond to those positive characteristics.
According to the principles of holistic learning and organization learning, Illeris and
Wierdsma show that the WZSW-concept significantly answers that. Therefore, it is
plausible to state that the learning-oriented approach of the WZSW-project is related to
the positive outcome of the project approach based on the process management of
theory. This conclusion is also based on the relationship between holistic learning,
organizational learning and social innovation. Testing of the five key elements of the
331
332
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domain of social innovation shows that the practical research corresponds with the
diagnostic criteria of social and societal innovation. This justifies the conclusion that the
WZSW research project within the framework of this thesis contributes to the actual
social discourse on social innovation and social-innovative research, as advocated by the
Advisory Council for Science and Technology.
6
The use of analysis of the case studies in this thesis is to examine why tailoring learning
activities to goals of policy innovation has a significant effect on the power of social
innovation. The results of the analyses of OC, LP and WZSW are interrelated in order
to support the integration of innovation and learning. Examination of the three field
trials on a model that connects learning, organizing and exploring from an innovative
point of view, gives substance to the theoretical logical argumentation. This is translated
in this thesis in a heuristic model.
Analysis of the three practical researches shows:
1) That developing support plays a crucial role in social innovation.
2) That a learning oriented approach to change is important to apply the approach
of social innovations. This relates particularly to how people are held
accountable (learning participation) for their learning ability (informingtransforming).
3) Linking innovation with personal development opens a perspective to engage
people from their basic motivation and ambition, and thus strengthen their
natural ability to learn.
The WZSW-research project led to experimental research methods, where it primarily
concerns connecting process with content. This means the involvement of stakeholders
in socially innovative action research. The perspective of that study formed the
challenge to develop further the methodologies used in the three experimental studies
and to indicate this theoretically. An important finding is: If there is to be a case of
effective social innovation then action-oriented research in which the parties participate
cannot be avoided. Involvement of people in social innovation can be systematically
improved by learning from a research perspective. This begs the question: how to give it
concrete form? This thesis provides practical examples of this. The analysis of three case
studies shows the link between social innovation and learning on which the heuristic
model is based. This resulted in the development of a ‘tool’ – analysis-instrument - with
which social innovation and learning could be encouraged, focused on deepening
understanding. Various aspects of personal involvement in social change can be studied
using this instrument. The application can act as a ‘catalyst’ for the participation in social
innovation and new social innovative research.
7
Social innovation is about the dynamics of renewal in complex organizational networks,
and how collaboration processes influence that innovation and relate to administrative
processes. The complex nature of change in social innovation in this study is related to
operational, organizational and strategic policy dimensions. All three field trials took
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place against the background of actual social issues facing society. On the basis of the
cases, this thesis shows how and why social innovation and learning are interconnected.
Moreover, integrating social innovation and learning means – to investigate while
learning and organizing – so that social systems and individuals influence each other and
renew reciprocally.
One can draw the theoretical conclusion that the integration of innovation and
learning is based on the heteronymous identity of man, and corresponds with the vision
on holistic learning. In connection with theory development, another important
methodological result of this thesis is that where people are involved, action-oriented
research cannot be avoided with social innovation.
Integrating social innovation with learning research creates change perspectives
where personal development and social system innovation mutually reinforce and
influence each other. The analysis of the reconstruction of the main case study supports
this.
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ABSTRACT
INNOVLEREN

Integreren van innoveren en leren
Dit promotieonderzoek gaat over de relatie tussen sociaal innoveren en leren en maakt
duidelijk waarom sociale vernieuwing in verbinding staat met het natuurlijk leerproces
van betrokkenen. Het een impliceert het ander. Het onderzoek geeft een antwoord op
de vraag hoe die relatie te definiëren en vorm te geven. Op basis van analyses van drie
praktijkonderzoeken wordt het proces beschreven wat sociaal innoveren en leren met
elkaar verbindt, waarvoor het woord ‘innovleren’ wordt geïntroduceerd. Sociale
innovatie en individuele ontwikkeling vertonen een wisselwerking met als kenmerkende
processen interpreteren, reflecteren, faciliteren en inter-acteren. In een zowel complex
als overzichtelijk model worden twaalf factoren met elkaar in verband gebracht, die de
relatie tussen leren en innoveren weergeven. Dat levert een ‘staalkaart’ voor dimensies
van waaruit vernieuwen kan worden beïnvloedt en waarmee de wisselwerking tussen
sociaal innoveren en individuele ontwikkeling kan worden onderzocht. De twaalf
dimensies tezamen vormen een ‘denktuig’ dat inzicht in sociale vernieuwing kan
verdiepen en stimuleren. Innovatie en leren als open, ‘vloeibare’ en zichzelf ordende
processen, waarbij tussentijdse veranderingen en resultaten steeds weer de input zijn
voor vervolgstappen. Innovleren bestaat uit het verbinden en bekrachtigen van
participatie en ambitie; actie en vaardigheden, vernieuwen en leren; een samenhang die
wordt onderbouwd met analyses van drie uitvoerig beschreven praktijkonderzoeken. De
sociale innovatiecirkel brengt de ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten van vernieuwing met elkaar
in verband. Dat veronderstelt weliswaar geen wet of wetmatigheid in natuurkundige zin,
maar het is ook geen formule die uitgaat van willekeurige samenhang. De sociale
innovatiecirkel bestrijkt factoren die bepalend zijn voor een sociaal (itererend) systeem
dat net als het weer zich tot op zekere hoogte laat voorspellen. Het combineren van
innoveren en leren kan leiden tot onverwachte nieuwe inzichten en verklaringen van
veranderingsprocessen. (Om met de uitvinder van de T-Ford te spreken: “als ik aan
mensen had gevraagd wat ze graag zouden willen hadden ze gezegd: snellere paarden”).
De waarde van de innovatiecirkel ligt vooral in het op elkaar betrekken van het
individuele met het sociale, waarbij de interactie beide ontwikkelingsprocessen kan
stimuleren. Wanneer bijvoorbeeld aan alle randvoorwaarden voor gewenste verandering
voldaan lijkt, maar deze toch uitblijft, biedt de Analyse Cirkel Sociale Innovatie (ACSI)
aanknopingspunten om oorzaken te onderzoeken en te analyseren. Dan zijn er twaalf
variabelen waarop kan worden bijgestuurd, aangewakkerd, ‘energie wordt ingeblazen’.
Het model levert een aanzet tot het ontwikkelen van inzicht in sociale innovatie.
Vervolgonderzoek met behulp van het model kan een body of knowledge, een op
wetenschap én praktijk gestoelde basis creëren, die bijdraagt aan effectieve sociale
innovatie. De analyse cirkel vormt een kristallisatiepunt voor verdere sociaalinnovatieve
theorievorming over een belangrijk actueel maatschappelijk verschijnsel: sociaal
maatschappelijke innovatie.
229

230

Dit promotieonderzoek gaat over de relatie tussen sociaal innoveren en leren en maakt duidelijk waarom
sociale vernieuwing in verbinding staat met het natuurlijk leerproces van betrokkenen.
In de ontwikkelde formule worden twaalf factoren met elkaar in verband gebracht, die de relatie tussen
leren en innoveren weergeven. Dat levert een overzicht van dimensies van waaruit vernieuwen kan worden
benaderd en waarmee de wisselwerking tussen sociaal innoveren en individuele ontwikkeling kan worden
onderzocht. Een wisselwerking gekenmerkt door vier processen: interpreteren, reflecteren, faciliteren en
inter-acteren. De twaalf dimensies tezamen vormen een ‘denktuig’ dat inzicht in sociale vernieuwing kan
verdiepen en stimuleren.
Innovleren bestaat uit het verbinden en bekrachtigen van inhoud en proces, participatie en ambitie; actie en
vaardigheden, vernieuwen en leren. Innovatie en leren als open, ‘vloeibare’ en deels zichzelf ordende
processen, waarbij tussentijdse veranderingen en resultaten steeds weer de input zijn voor vervolgstappen.
De sociale innovatiecirkel brengt de ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten van vernieuwing met elkaar in verband om
te onderzoeken welke factoren een sociaal innovatief proces beïnvloeden wat zich net als het weer tot op
zekere hoogte laat voorspellen. Het combineren van innoveren en leren kan leiden tot onverwachte nieuwe
inzichten en verklaringen van veranderingsprocessen. De waarde van de innovatiecirkel ligt vooral in het op
elkaar betrekken van het individuele en het sociale, waarbij de interactie beiden als ontwikkelingsprocessen
kan stimuleren.
Het model levert een aanzet tot het ontwikkelen van inzicht in sociale innovatie en creëert door middel van
onderzoek een basis voor effectieve sociale innovatie.
De Analyse Cirkel Sociale Innovatie (ACSI) fungeert als kristallisatiepunt voor verdere sociaalinnovatieve
theorievorming over een belangrijk actueel maatschappelijk onderwerp: sociaal maatschappelijke innovatie.
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