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Programma

▪ Presentatie Innovatie bij overheid
✓ Barrières en oplossingen

▪ Toelichting casussen 
✓ Energieacademie

✓ Schuldenlab 070

▪ Spel 
✓Ganzenbord met vragen en discussie
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Innovatie bij de overheid
Waarom lukt het niet en hoe kan het wel? 

▪ (Camouf)leren
Belemmeringen op innovatiekracht bij de overheid en 

de modererende kracht van mindset en betekenisgeving

▪ Innovatiekracht:
in publieke domein (wicked problems) structureel en anticiperend

via PPS (co-creatie)



Barrières (1)

▪Risico-aversie

▪Bureaucratie

✓Verkokering

✓Wet- & regelgeving

✓Hiërarchie / Top-down mgt

✓Verantwoording

✓Handhavers (RiR vb)

▪Financiering

✓Budgetcyclus, overschot

✓financiering aan voorkant
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▪Democratisch stelsel

✓korte termijn 

✓partij ideologie

✓poldermodel -> besluiteloosheid

▪Conflicterende belangen

✓Intern

✓extern (incl. wantrouwen)

▪ Leiderschap Overheid:

✓KT: gebrek aan kennis

✓Push strategie 

✓Politieke idealen: gevoelig voor 

lobby



Barrière: Betekenisgeving

Interne oriëntatie Externe oriëntatie

Van binnen naar buiten Van buiten naar binnen

Uitgaan van modellen en 

structuren

Uitgaan van omgeving, 

toekomstmogelijkheden

Uitgaan van zelf en ratio Delen van context en 

inlevingsvermogen 

Systeemgedreven werken Contextgedreven werken

Sturen obv targets en 

verantwoording (planning en 

control)

Sturen obv verwachtingen en 

evaluatie



Barrière: aanpak van innovatie

Causation Effectuation

Voorspellen om te controleren Controleren door te creëren



Barrière: Rol overheid

Implementatie

Input overheid

€ € €

PUSH



Huidige aanpak Innovatie
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Systeem gedreven
Van binnen naar buiten
Plannen maken

Rationeel &
Zelfreferentieel

Sociale oriëntatie leidt 
tot wens voor gedeeld
begrip via consensus

PUSH

Partners
Toetsen

Partners
Toetsen

Innovatie Innovatie Innovatie Innovatie



Hoe kan het wel? 

De modererende kracht van 

Effectuation en Betekenisgeving

Innovatie bij de overheid



Causation vs Effectuation

Causation Effectuation

Voorspellen om te controleren Controleren door te creëren



De principes van Effectuation

1. Bird in Hand

2. Affordable loss

3. Crazy Quilt



De principes van Effectuation

4. Lemonade

5. Pilot-in-the-Plane



Effectuation vs Experimenteren

Effectuation Vs.                Experimenteren

Imagined End, 
samen plan maken

Plan vooraf, 
starten met 1 pilot

Pre-commitment van 
partners, spontane 
partnerselectie, gezamenlijk 
plan en organisatie opstellen 

In PPS toch vaak 
eindverantwoordelijkheid bij 
overheid en dan toch 
contracten ➔
Opdrachtgever – leverancier 
verhouding; vertraagt en 
vermindert innovatie



Mogelijke aanpak Innovatie

Barrières
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EFFECTUATION
Partners 

Separeren
- Organisatorisch

- Politiek

Context gedreven
Van buiten naar binnen

Rationeel &
Sociaal



Succesvoorwaarden

•MOTIVATIE: willen, kunnen & durven

•RUIMTE
- van de regels

- van de interne kokers en 

- van de heersende mindset

Via Effectuation mogelijk



Oplossing: Betekenisgeving

Sociaal Open

Rationeel Zelfrefentiëel

Externe
Oriëntaties/
Definitie van situatie

Interne 
Oriëntaties/ 
Definitie van situatie

Contextgedreven organiseren



Succesvoorwaarden

•MOTIVATIE: willen, kunnen & durven

•Ruimte

•Contextgedreven, open organisatie

•Orientatie key stakeholders (kartrekker / beslisser)

•Rol Overheid: Pull ipv Push

- faciliteren 

- ondersteunen bij implementatie

- financieren bij implementatie



Rol overheid

Implem.

Input overheid

Wet- & regelgeving maken of weghalen

Via markt creëren€

Pre-commitment
Partners

PUL
L



Motivatie
Politieke 

Wil

Effectuation

Ruimte (definitie van de situatie)

Kaders

Lef

Contextgedreven

Partners 
Beslissen 
mee

Partners 
Beslissen 
mee

PULL

Overheid
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Toelichting casussen

Energieacademie

Schuldenlab070



Energie Academie



Datum van event

SCHULDENLAB070



2-3-2020



2-3-2020

5 jaar

- €40.300



2-3-2020

€11 miljard maatschappelijke kosten



‘It takes a city to 

solve debt’

2-3-2020



WAT

• Actieorganisatie

• Publiek private samenwerking 

• Innovatie

• Experimenteren en leren door doen

• Good en best practices opschalen

2-3-2020
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PARTNERS
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DOELEN
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Schuldenlab070

▪ lichtvoetig gestart: 

✓ commitment op ambitie 
✓ commitment op iets willen doen
✓ gaan starten met praktijk

▪ in proces commitment continue activeren
✓ inspiratie
✓ actie en resultaten
✓ nieuwe mogelijkheden; inspelen op belang 

▪verduurzaming zo licht mogelijk:
✓ kernteam bij gemeente
✓ partnerraad met afvaardiging (6 v.d.27)




