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1. Inleiding
De NP heeft in haar strategische bedrijfsplannen criminaliteit bestrijding in co-creatie en actieve
wederkerigheid met burgers ( burgerparticipatie) aangemerkt als hefboom voor verandering. De NP
ziet in de nieuwe technologie mogelijkheden om de opsporingsketen efficiënter te maken en de
burger nog meer bij de opsporing te betrekken.
Het voorliggende document beschrijft het onderzoeksproject van de moderator Pakkans 2.0 Bart dat
het co-creation proces binnen een Publiek Private Samenwerking (PPS) en de Burger als
eindgebruiker, in kaart heeft gebracht. Het doel hiervan is een gestructureerd proces maken. Dit
document sluit aan op de scriptie “Co-creatie 2.0: Strategische kansen voor de innovatieve
politiepraktijk” geschreven door Drs. Ellis Jeurissen en Drs. Richard Vriesde 1. Daarin wordt antwoord
gegeven op de onderzoeksvraag: “Wat is de strategische betekenis van co-creatie 2.0 voor de
opsporing van woninginbraken. In het bijzonder wordt benadrukt de rol van het buurtonderzoek en
wat dit vraagt van strategisch politieleiderschap. In deze scriptie wordt het gebruik van een
moderator aanbevolen die het proces van cocreatie en de verbinding met de burgers in goede banen
leidt. Het onderzoek is t.b.v. de scriptie “Co-creatie 2.0: Strategische kansen voor de innovatieve
politiepraktijk” is op basis van Bason2 verricht.
Een succesvolle toepassing van co-creatie d.m.v. interactieve technologische communicatiemiddelen
vraagt boven alles om regie op het proces. Dit vraagt om een managementstrategie die zich daarop
toespitst.
Co-creatie 2.0 managen als een proces van institutionele innovatie is een belangrijke factor en vereist
onder meer een sfeer van openheid, vertrouwen en betrokkenheid waarin contact en informatieuitwisseling tussen, Gemeente, Nationale Politie, partners en andere belanghebbenden waaronder
de burgers essentieel is.
Aansluitend op de scriptie van Vriesde en Jeurissen heeft de vormgeving van dit cocreatie-project
plaatsgevonden in de periode 1 jan. 2012 t/m 31 mei 2014. Medio 2014 hebben alle betrokken
portefeuillehouders binnen de Nationale Politie aangegeven het een waardevol cocreatie-project te
vinden en de uitkomsten te willen gebruiken t.b.v. de huidige ontwikkelingen met name bij de
aanpak van high impact crime, van burgerparticipatie, van burgernet en het RTIC. Eind 2012 is m.b.v.
stakeholders-analysesessies en marktverkenningen, onderzocht welke van de Stakeholders zouden
kunnen helpen bij het opzetten van een project. Als resultaat van deze sessies hebben de
stakeholders TUDelft, TNO, CGI en TIGNL zich als projectpartners gecommitteerd.
Hierin draagt de TUDelft bij aan een wetenschappelijke benadering vanuit ‘Paticipatory Systems
theorie”, geeft meer inzicht in de mogelijkheden om sociale cohesie te bevorderen en hoe door
burgerparticipatie de heterdaadkracht kan worden versterkt. TNO levert expertise op het vlak van
veiligheid en sociale media en de inrichting van processen. Systeemleverancier CGI levert expertise
m.b.t. het basis systeem in het project. TIGNL brengt kennis in over publiek private samenwerking,

1
2

“Co-creatie 2.0: Strategische kansen voor de innovatieve politiepraktijk” geschreven door Drs. Ellis Jeurissen en Drs. Richard Vriesde
Bason, C. (2010) Leading Public Sector Innovation, Co-Creating For A Better Society. Policy Press
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cocreatie processen en burgerparticipatie en levert de moderator van project BART!, die ook de
dagelijkse voortgang beheert.
In de periode 1 september 2013 – 1 juni 2014 werd er op basis van de PPS (Publiek Private
Samenwerking) zeer nauw, uiterst intensief en frequent met elkaar samengewerkt om tot een
concreet innovatievoorstel te komen. Gedurende deze periode werd er door de Nationale Politie
Eenheid Den Haag, de Gemeente Den Haag en de andere deelnemers een maximaal commitment
afgegeven.
Het ambitieniveau van de Nationale Politie Eenheid Den Haag en de Gemeente Den Haag vergde
deze intensieve voorbereiding. Dit heeft geresulteerd in het oorspronkelijke projectplan “PAKKANS
2.0 - BART! verbindt de buurt, vergroot de pakkans”, opgeleverd aan de NP en Gemeente Den Haag
op 13-02-2014. Dit oorspronkelijke projectplan vonden de betrokken portefeuillehouders binnen de
Nationale Politie te veel omvattend en te complex om dit direct tot uitvoering te brengen. De
betrokken portefeuillehouders vanuit de NP stelden een meer gefaseerde aanpak voor, te beginnen
met een strategische verkenning vanuit een lab omgeving. Op basis van het oorspronkelijke
projectplan is het projectplan “Pakkans 2.0- BART! experimenten in labomgeving” voortgekomen.
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2. Publiek-privaat co-creatie proces
Het publiek-privaat co-creatie project BART! is een complex project als gevolg van de hoeveelheid
verschillende belanghebbenden en actoren, hun cultuur en perspectieven, privacy en juridische
kwesties en politieke agenda's. Om de complexiteit van het project te reduceren, is het project en
haar proces ontwikkeld op basis van het "systeemdenken".
Het systeemdenken bestudeerd het gedrag van een systeem niet als een eenvoudige keten van
causale verbanden, maar als een synthese van met elkaar inter-acterende subsystemen. Hierbij
speelt feedback, , waarbij de uitkomst van een proces wordt teruggevoerd aan de acties waarmee dit
proces is opgestart, een belangrijke rol. Aandacht voor relevante feedback maakt het voor het
projectteam mogelijk is te zoeken naar andere oplossingen, in plaats van geld en tijd te verspillen aan
een aanpak, die achteraf contraproductief blijkt te zijn
Bart is een samenwerkingverband, waar veel verschillende partijen bij elkaar komen. Zij brengen elk
hun expertise en kennis in t.b.v. het project. Dit vergt specialistische ondersteuning op het vlak van
innovatie- en cocreatie-processen waardoor maximale interactie tussen alle betrokkenen geborgd
wordt. Dit borgen betekent dat discussies en vraaggesprekken goed geleid worden, dat dialogen
professioneel, gestructureerd verlopen en dat alle interne en externe deelnemers aan het project
actief kunnen participeren. Aan de hand van de rode draad van het project dienen stakeholders en
eindgebruikers uitgedaagd te worden om mee te blijven denken.
De complexiteit van deze publiek-private-samenwerking binnen het project en door de
betrokkenheid van een groot aantal actoren waaronder instituties en de burgers, wordt de specifieke
rol van moderator/overall projectleider die samen met alle projectbetrokkenen het proces in
cocreatie zal begeleiden, nodig geacht.
Deze rol is adviserend, stimulerend en rapporterend aan het opdrachtgeversoverleg en is voor het
projectmanagementteam gericht op het behalen van het gewenste eindresultaat. Betrokkenheid van
partijen gedurende het project wordt gewaarborgd in het opdrachtgeversoverleg, in het
projectmanagement teamoverleg en het werkpakketoverleg. De dagelijkse projectbeheersing is
onderdeel van de rol van de moderator. Deze projectbeheersing kent acht aspecten , te weten:
kwaliteit, organisatie, scope, tijd, , informatie, risico’s, juridische aspecten en investeringen .
Controle op deze punten vindt gedurende de gehele looptijd van het project plaats.
De moderator legt zich toe op de volgende deelprocessen: het structureren van ideeën en het
bevorderen van de betrokkenheid van zowel stakeholders en eindgebruikers. Daartoe brengt hij
competentie- en kennismanagement, projectteamcoaching en innovatie- en projectmanagement in.
Het private publieke co creatieproject is bij aanvang vormgegeven vanuit het systeemdenken.
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3. Centrale vraagstelling moderatorproces

Centrale vraagstelling van dit specifieke onderzoek luidt: “Hoe zou het cocreatie proces binnen het
project BART! ingericht kunnen worden, zodat de drie partijen Gemeente, Nationale Politie en
Burgers, die deelnemen in het proces, optimaal kunnen bijdragen aan het verbeteren van
leefbaarheids- en veiligheidsissues.”
De partijen Gemeente, Nationale Politie en Burgers staan centraal in dit onderzoeksproject. De crux
van het onderzoek is het vinden hoe deze partijen afzonderlijk gestimuleerd kunnen worden om
blijvend te participeren in het samen oplossen van leefbaarheids- en veiligheidsissues.

3.1

Taakstelling en verantwoordelijkheid

De moderator is binnen het project verantwoordelijk voor het proces dat zich enerzijds richt op het
innovatie- en ontwikkel vermogen en anderzijds op prestatievermogen en resultaatgerichtheid.
Hierbij is het “innovatie- en ontwikkel vermogen” het vermogen om nieuwe ideeën te creëren en
deze om te zetten in functionele en technische specificaties ten behoeve van labmodellen en
prototypen. Prestatievermogen en resultaatgerichtheid omvatten de acties en beslissingen die
gericht zijn op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
Bij het moderaten van dit soort cocreatie processen draait het niet om “command-and-control”
leiderschap maar om “stimulerend, transformerend- en verbindend- ” leiderschap binnen een
horizontale aangestuurde organisatie. Dat betekent dat projectmedewerkers die een leiding moeten
geven, geen of zo weinig mogelijk gebruik maken van hun hiërarchische “handel overeenkomstig
contract” macht en partners zo min mogelijk gebruik maken hun “financiële” macht. Het gaat er om
een cultuur te creëren met duidelijke doelen en waarden. De moderator draagt er zorg voor dat
gezamenlijk met alle stakeholders inzichten worden ontwikkeld op basis waarvan het projectteam in
staat is zichzelf aan het uiteindelijke doel te gaan verbinden.
In het project Bart wordt het cocreatie-project en bij behorende rol vormgegeven conform de
methode die de Technology Investment Group 3 heeft ontwikkeld en gebruikt in voorgaande
innovatieprojecten die met private publieke partijen zijn gerealiseerd. Het model is ontwikkeld om
snel nieuwe business cases en bijbehorende business modellen uit nieuwe waardeproposities te
ontwikkelen. Het combineert verschillende inzichten en processen met nieuwe technologieën. Het
helpt instituten en bedrijven de weg te effenen tussen de bestaande en nieuwe business en is
volledig gebaseerd op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) principe. Het model
beschrijft: “het met alle betrokkenen gezamenlijke werken aan waardecreatie en het verwezenlijken
van innovaties”.
Kenmerkend voor cocreatie-projecten als dit is, dat de behoeftestellers bij aanvang van het project
niet steeds exact weten wat zij nodig hebben, waardoor het projectteam van te voren niet steeds
precies weet wat het moet leveren. Inspiratie , ideeën en plannen van aanpak komen onder andere
3

De methode is geregistreerd onder de naam TIM® - Technology Investment Methode .
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voort uit het multidisciplinair delen van inzichten, expertises, het volgen van internationale
ontwikkelingen, resultaten uit specifiek onderzoek in de resultaatgebieden en uit eigen
leerervaringen. De moderator stimuleert en draagt er zorg voor dat iedere deelnemer aan het proces
nieuwe ideeën kan aandragen. Hierdoor neemt het innovatieve bewustzijn bij alle betrokkenen toe.
Zo ontstaat er een omgeving waar kennisontwikkeling, kennisoverdracht, dialoog en communicatie
het innovatiebewustzijn en het co-creatie vermogen aanwakkeren. Het gaat erom vernieuwingen op
een succesvolle wijze te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren.
Uit het oogpunt van proces beheersbaarheid en het reduceren van projectrisico’s is er voor gekozen
te werken met kort cyclische feedbackloops, waarin centraal staat in hoeverre het projectteam leert
van het contact met de eindgebruikers en met haar eigen ervaringen. Behaalde tussentijdse
resultaten worden daarbij telkens geëvalueerd. Het projectteam zoekt continu met de eindgebruiker
naar mogelijkheden om resultaten te leveren die aansluiten op de continu veranderende behoeften
van deze eindgebruiker. Hiervoor is nodig dat projectopdrachten, licht en eenvoudig geformuleerd
worden om gewenste resultaten snel, binnen de hiervoor bepaalde doorlooptijd en kosten, te
kunnen behalen.

3.2

Interconnectiviteit tussen Burger, nationale Politie en overheid

Hedendaagse interconnectiviteit via sociale media en artificiële intelligentie beïnvloeden ons leven
dagelijks en hebben alles in zich om ons leven gemakkelijker maar ook ingewikkelder te maken. Ons
leven verandert erdoor en “hoe dit ons leven verandert” is nog een vraag. Een zekerheid is dat mens
en technologie steeds sterker met elkaar versmolten zullen raken. De virtuele wereld en de reële
wereld zullen steeds meer in elkaar over gaan. Dat maakt dat mens-zijn in de toekomst nieuwe
dimensies krijgt.
De onderzoeken van de NP, de gemeente Den Haag, de TUDelft, TNO en CGI over de verschillende
richtingen en vormen die de toekomst door interconnectiviteit tussen Burger, nationale Politie en
overheid via sociale media en artificiële intelligentie kan aannemen, verreist een gestructureerd
samenwerkingsproces.
Op basis van de onderzoeken kunnen we structureel met elkaar praten over welke veranderingen er
op ons afkomen en hoe we hierop kunnen anticiperen. De moderator draagt bij aan het verkrijgen
van het inzicht in de handelingsruimte die er ligt. Hij helpt betrokkenen succesvol te zijn en heeft het
vermogen betrokkenen te laten meegroeien en ze hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van hun
eigen inzichten en vaardigheden. Een gezamenlijke visie en missie is het uitgangspunt. Is die er nog
niet of niet helemaal duidelijk, dan zorgt hij samen met de betrokkenen voor het ontwikkelen van
een gezamenlijke visie en missie. Hierbij laat hij zich leiden door de doelen, waarom die gekozen zijn
en vertaalt hierna de gezamenlijk visie en missie naar een strategie, een organisatie, de benodigde
resources en uitvoering hiervan. Voortdurend onderzoekt hij steeds wat zijn rol en bijdrage aan het
team van betrokkenen kan zijn. Vanuit de missie en visie gaat het erom dat het team van
betrokkenen het doel bereikt. De moderator begrijpt wat zijn aandeel daarin is en met de
wetenschap dat moderatie altijd faciliteren is, kijkt hij daarbij kritisch naar zijn eigen functioneren in
het team. Hij heeft een voorbeeld functie, dit betekent dat woorden en daden overeenkomen.
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De moderator observeert het gedrag van betrokkenen in het team en weet de betrokkenen te
motiveren. Hij onderzoekt en weet wat betrokkenen drijft. Hiermee kan hij de voorwaarden
scheppen om mensen te motiveren en hij moet daarom de betrokkenen goed kennen en aandacht
geven. Met het resultaat voor ogen en de wens van alle betrokkenen om daaraan te voldoen, kan de
hij de mogelijkheden creëren om de som der capaciteiten te vergroten, zodat gewenst resultaten
gerealiseerd worden. Het resultaat is dan meer dan de som der delen.
Hij houdt zich actief bezig met netwerken en onderzoekt wat belangen van betrokken in het team
zijn. Hij opent deuren en stelt mensen aan elkaar voor die iets voor elkaar kunnen betekenen en
zoekt steeds naar nieuwe kansen of onopgeloste problemen en kaart ze aan in gesprekken. De
moderator slaat soms een weg in die niet altijd direct door anderen bewandeld zou worden.
Het cocreatie-proces staat open voor communicatie die ook voldoende ruimte biedt voor
onverwachte scherpe discussies en staat borg voor het juiste serendipiteitsgehalte om nuttige
combinaties te maken van observaties die op zich zelf nog weinigzeggend zijn. Serendipiteit in het
cocreatie-proces is niet alleen maar iets onverwachts vinden, het team moet wel aan de slag om dat
onverwachte te begrijpen. Zodat de onverwachte observaties en bevindingen bijdragen aan het
eindresultaat. De moderator distantieert zich tevens voldoende van de dagelijkse voortgang, zodat
hij steeds de tijd heeft om te zien waar zijn aandacht nodig is. Met het inzicht waar op dat moment
extra aandacht moet worden gegeven, kan hij betrokkenen uit het team focussen op punten waar zij
het best tot hun recht komen. Hij heeft de ervaring in soortgelijke processen, waardoor hij de
projectbetrokkenen zo veel mogelijk kan ondersteunen.

3.3

Serendipiteit binnen het co- creatieproces

In de verzameling uitgevoerde co-creatie projecten van TIGNL wordt serendipiteit als een van de
grootste opbrengsten uit de projecten gezien. M.b.v. een systematische aanpak van het cocreatieproces kan orde geschapen worden in de chaos die zich aandient bij het opstarten en uitvoeren van
innovatieprojecten. Aan de basis hiervan ligt er een goed kennis- en innovatiemanagement systeem,
een rationeel pad dat leidt tot kennisvermeerdering.
We kunnen hedendaagse complexe problemen niet oplossen met de bestaande inzichten.
Voorstellings-vermogen is nu belangrijker dan feiten, kennis en gangbare inzichten. Op het moment
dat we moeilijke en complexe problemen hebben opgedeeld in behapbare korte eenvoudige
onderzoeken, zijn wij in staat nieuwe kennis en inzichten te creëren.
Ten eerste moet men de processen in het gezamenlijke denkmodel en de hierbij benoemde
onderzoeken kennen om project serendipiteit te verkrijgen. Een projectteam observeert tijdens
deelonderzoek met zintuigen of meetinstrumenten iets nieuws, denkt na of droomt er over. De
onderzoeker onderzoekt vervolgens zo nauwkeurig mogelijk wat er precies aan de hand is, zoekt er
een verklaring bij en probeert zijn observatie opnieuw waar te nemen in een vervolg onderzoek.
Voor serendipiteit moet het projectteam niet alleen oog hebben voor het onverwachte maar ook
voldoende expertise hebben om te kunnen beoordelen of dat onverwachte ook echt iets kan
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betekenen. Het team moet in staat zijn te verzinnen wat het zou kunnen betekenen voor het
gewenste projectresultaat, vervolgens bepalen of dit wetenschappelijk te meten en te herhalen is en
uiteindelijk te publiceren is binnen de scoop van het project. Op deze wijze draagt een projectteam
bij aan het verkrijgen van de juiste inzichten die kunnen bijdragen aan het bereiken van het gewenste
eindresultaat en aan de nodige kennisontwikkeling.

4. De verbinding van missie, visie, strategie, resources en uitvoering
4.1

Beheersing van het cocreatie vermogen

Het proces dient te stimuleren en er voor zorg te dragen dat iedere deelnemer aan het cocreatieproces nieuwe ideeën kan aandragen. Hierdoor neemt het innovatieve bewustzijn bij alle
betrokkenen toe. Zo ontstaat er een omgeving waar kennisontwikkeling, kennisoverdracht, dialoog
en communicatie het innovatie bewustzijn aanwakkeren.
Het “cocreatie vermogen” is de mate waarin zowel burgers als organisaties in staat zijn om
vernieuwingen op een succesvolle wijze te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren.
Het innovatievermogen van een organisatie binnen Co-creatie proces in PPS speelt zich af op 5
niveaus:
 Context
 Missie, Visie, Strategie
 Mensen, waarden en cultuur
 Waardecreatie
 Het organiseren van het innovatie proces

4.2

Context

Bart speelt zich af binnen een politiek gedreven context, waarbij de organisaties gebonden zijn aan
opgelegde kaders op het gebied van wet- en regelgeving, administratieve raamwerken en/of weinig
financiële ruimte. Hierdoor zal meer nadruk gelegd moeten worden op het simuleren van het
cocreatie vermogen en het zoeken naar de grenzen, dan bij niet politiek gedreven organisaties.
Bestrijding criminaliteit in cocreatie en actieve wederkerigheid met burgers is door de NP
aangemerkt als hefboom voor de noodzakelijke verbetering van het prestatievermogen van de NP.
De NP ziet in toepassing van nieuwe technologieën mogelijkheden om de opsporingsketen
effectiever en efficiënter te maken door de burger nog meer bij de opsporing te betrekken.
In de “ist” situatie is er sprake van een hiërarchisch en centraal optreden van de overheid. In de
“soll” situatie leidt het gebruik van sociale media tot openheid en wederzijds vertrouwen tussen
overheid en burger, er is dan sprake van een genetwerkte horizontale samenleving. Deze continu
vierentwintig uurs genetwerkte horizontale samenleving staat haaks op de verticaal en hiërarchisch
georganiseerde Nationale Politie en Gemeentelijke organisaties en maakt de aansluiting tussen
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burgers en de Nationale Politie moeilijker en vraagt om een andere rol en positie van Nationale Politie
mensen op straat en hun leidinggevenden, zoals ook vermeld in de scriptie van Jeurissen en Vriesde.

4.3

Missie, visie en strategie

De visie en strategie die gezamenlijk met stakeholders bepaald wordt, bepaalt de richting van de
organisatie van het cocreatie-proces en geeft duidelijkheid over de daarmee gepaard gaande
besluitvorming. Strategische planning richt zich op de toewijzing van geld en/of resources en
materiaal om deze koers vorm te geven.
Door antwoord op volgende vragen te geven, krijgt de organisatie al een goed beeld van haar
strategie:







Wat zijn de toekomstverwachtingen
Welke mogelijke heden en risico’s zien we
Op welk probleem spelen we in en wat is onze waardepropostie?
Voor wie doen we het?
Hoe en waarin kunnen we uitblinken, wat zijn de onderscheidende onderdelen van het project ?
Wat zijn dan de functionele spec’s en hoe kunnen we die vertalen naar waardevolle diensten en
producten die aansluiten op de wensen eindgebruiker en alle andere stakeholders.

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van
burgers in het veiligheidsdomein

Toekomstverwachtingen
Risico’s en mogelijkheden
Waardeproposties
Functionele & Technisch spec’s
Nieuwe producten / diensten

Samen burgers, overheid en NP verkennen van - en inspelen op toekomstige mogelijkheden en
deze gebruiken t.b.v. zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in het veiligheidsdomein.

Veel organisaties zien strategische planning als een
proces, waarin wordt bepaald hoe de organisatie zich op
lange termijn gaat ontwikkelen. Deze tijdsspanne kan
variëren van vijf tot wel 20 jaar. Voor de organisatievisie
is het van belang om eerst te bepalen waar men nu staat
en vervolgens te kijken hoe men de gewenste situatie
denkt te behalen. Een dergelijke benadering wordt de ISTen SOLL-situatie genoemd. Aan het beoogde resultaat
wordt een strategisch plan voor de toekomst gekoppeld.

Fig.1: Bepalen van visie, strategie en uitvoering

Veel organisaties starten met het opstellen van een visie en missie en gebruiken dit als basis voor de
formulering van doelen en doelstellingen. Tussen missie en visie bestaat een concreet verschil:
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Missie - mission statement
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van
burgers in het veiligheidsdomein

Hierin ligt het fundamentele doel van een
organisatie voor wat betreft het bestaansrecht.
De tijdspanne van een missie heeft als doel, de
organisatiedoelstellingen na te streven en daar
waar nodig bij te stellen. De missie kan
deelnemers in het cocreatie-proces helpen om
goed gedefinieerde doelstellingen te behalen.

Waar naar
toe
Wat willen we
bereiken
Waarom willen we dat
Hoe denken we ons
doel te bereiken
Wat is nodig om dat te bereiken

Wie kan helpen
Wie doet wat wanneer en wat kost het

Fig 2.: Van visie naar uitvoering, mens en organisatie

Visie - statement
De visie is het strategische onderdeel, waarin het beoogde toekomstig beeld van een organisatie
wordt bepaald. In de visie worden gerichte basis doelstellingen gedefinieerd die vervolgens een
onderdeel vormen in de besluitvorming.
De missie, visie en strategie binnen de context van BART!’ richt zich, ondanks urgentie, meer op de
lange termijn. Hierbij creëert de organisatie een toekomstbeeld dat luidt: “vergroting van de
zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in het veiligheidsdomein”. Zelfredzaamheid en
weerbaarheid van burgers in het veiligheidsdomein is mede afhankelijk van de actie van de
burgergericht op de eigen veiligheid en/of die van anderen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van
burgers in de context van BART! hangt dus samen met de handelingen die burgers zelf kunnen
verrichten om problemen op het terrein High Impact Crimes in de buurt te voorkomen en op te
lossen.

4.4

Mensen, waarden en cultuur

De waarden die burgers belangrijk vinden, bepalen in belangrijke mate hun gedrag in relaties,
groepen en organisaties. Burgers willen in overeenstemming leven met hun waarden. Sociale
cohesie wordt gestuurd door het activeren van burgers in het leggen van meer dan incidentele
verbindingen met anderen. Hierbij is ontmoeting, nabijheid, zorg voor elkaar, gedeelde ervaringen,
dialoog en gezamenlijke actie uitermate belangrijk. Vertrouwen, verbondenheid, empowerment en
zelfstandig kunnen handelen zijn vereist voor het op gang brengen van de zelfredzaamheid en
weerbaarheid van burgers.
In de waarden liggen de overtuigingen, die een organisatie koppelt aan alle belanghebbenden. Deze
waarden bepalen de gewenste cultuur van een organisatie en de bijbehorende prioriteiten. Een
mission statement (missie) kan gezien worden als de basis om de visie te realiseren in
overeenstemming is met de kernwaarden van een organisatie. De kernwaarden van een organisatie
bepalen het succes van een organisaties. Maar wat
moet er nu eerst omschreven worden, de missie of de visie? Dat hangt van een aantal factoren af.
Voor een startende organisatie of inzet van een nieuw product is de visie de leidraad, waarbij de
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rest onderdeel uitmaakt van het strategisch plan. Bij een gevestigd bedrijf begeleidt de missie de
visie en de rest van het strategisch plan.
Om effectief te kunnen werken, dient een visie volledig te worden opgenomen in de
organisatiecultuur. Leidinggevenden kunnen dan terugvallen op de visie en dit naar medewerkers
communiceren. In relatie met de beoogde visie en kernwaarden, kunnen zij voorbeeldgedrag
vertonen en korte termijn doelstellingen creëren. De mission statement dient continu aan interne
en externe evaluatie te worden onderworpen, waarbij de interne evaluatie zich vooral moet richten
op hoe de leden binnen de organisatie de mission statement interpreteren.
Strategische planning laat zich vertalen in doelstellingen die moeten worden uitgevoerd binnen de
verschillende hiërarchieën van een organisatie. Bij elk hiërarchisch niveau is het belangrijk om stil te
staan "hoe of op welke manier acties moet worden uitgevoerd, zonder de hoofddoelstelling uit het
oog te verliezen. Zodoende moet er altijd de vragen “waarom doen we het zo en waar leidt hetgeen
ik doe naar toe” worden gesteld. Pas dan zal er op elk niveau eenduidig gewerkt worden, met de
missie van de organisatie in het achterhoofd. Strategische planning en besluitvormingprocessen
moeten eindigen met concrete doelstellingen en een duidelijk stappenplan om zo de beoogde
resultaten te halen. Bij strategie gaat het altijd om het behalen van de gewenste eindresultaten,
kernwaarden, tactieken, kosten en concrete acties.

4.5

Waardecreatie binnen cocreatie processen en leiderschap

Elk idee binnen een cocreatie-project is te beschouwen als een kans om waarde te creëren. Binnen
dit proces wordt waarde gecreëerd door voortdurend met elkaar te zoeken naar de beste kansen.
Het proces dient dusdanig te worden ingericht, dat voortdurend binnen de innovatievoorstellen het
kaf van het koren gescheiden kan worden en de overblijvende potentieel succesvolle voorstellen die
bijdragen aan de businesscase zo goed mogelijk kunnen worden uitgewerkt naar producten. Om dit
te kunnen doen, moet de het proces flexibel zijn in organisatie, product, ontwerp en/of
marktbenadering. In situaties van grote onzekerheid dient de moderator goed onderbouwd te
kunnen aangeven waar kansen liggen en op welke wijze de onzekerheid gereduceerd kan worden.
Leiderschap binnen cocreatie-processen is hierbij nodig om de verschillende deelnemers aan het
consortium te overtuigen en te committeren. Innovaties komen voort uit intuïtie, maar effectief
innovatiemanagement houdt in dat men de goede balans tussen intuïtie en ratio bewaart.
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5. Het organiseren van het innovatieproces, besluitvorming en gedragenheid
5.1

Stakeholders-analyse om de onzekerheid voor betrokkenen te reduceren

Aan het begin van het cocreatie-proces, als pas is geconstateerd dat er een marktmogelijkheid
bestaat, is de onzekerheid over hoe, wat en tegen welke kosten en opbrengsten het grootst.
Het is nu zaak deze onzekerheden zo snel
mogelijk terug te dringen door samen met de
stakeholders de juiste informatie te verzamelen
en m.b.v. scenario-analyses de informatie te
verhelderen. Op die manier wordt vroegtijdige
betrokkenheid van de stakeholders verkregen.
Nadat de scenario’s samen met de stakeholders
zijn uitgewerkt en een bepaald scenario
gekozen is, kan bepaald worden welke
competenties benodigd zijn om adequaat op de
marktinformatie te kunnen reageren en kansen
te scheppen via innovatieve voorstellen.

5.2

Fig. 3: Stakeholders analyses

Onzekerheidsreductie voor alle betrokken partijen.

In een vroeg stadium van het cocreatie-project bespreekt de moderator innovatievoorstellen direct
met de meest betrokkenen.

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van

burgers in het veiligheidsdomein

Burgers

Die betrokkenen kunnen hierdoor in een vroeg
stadium kenbaar maken wat volgens hen de
waarde is van het nieuwe product of de dienst
en of deze bruikbaar zal zijn binnen de
leefomgeving waarin zij wonen.

NP en Overheidsketen

Free innovation flow

Besluitvormingsprocessen worden door TIGNL
gezien als weloverwogen, menselijke processen,
waarin een weloverwogen keuze wordt
gemaakt uit één of meer alternatieven.

Fig. 4: Ontwikkelen van ideeën samen met de burgers
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Beslissingen worden genomen op basis van
onderbouwde waardeproposities, waarbij tijdens de
totstandkoming van het besluit zowel individuele- als
groepsdenkmodellen een rol spelen.
Indien een beslissing in stakeholdersverband genomen
wordt, spreekt men van een gedragen besluit.
Door met een voorbereidingsteam alle relevante issues
van meet af aan vanuit drie verschillende invalshoeken
te benaderen, te weten:
 directies
 technisch managers
 specialisten
bereikt de moderator de gewenste onzekerheidsreductie

5.3

Fig.5: Inrichten van het besluivormingsproces

Het organiseren van het cocreatie-proces

De kwaliteit en snelheid van de innovaties worden, behalve door strategie, competenties en cultuur,
ook sterk bepaald door de aanwezigheid van een systematisch en gedisciplineerd innovatieproces.

De belangrijkste taak van de moderator is
dit cocreatie-proces in te richten en te
bewaken.
Innovatieprocessen onderscheiden zich
zeer sterk van andere bedrijfsprocessen
door hun niet-lineaire en complexe
karakter, het werken met sterk
multidisciplinaire consortiumdeelnemers
en de grote diversiteit aan nieuwe
technologieën.

Versnelling besluitvorming Investmenteringen
Organiseren investment management proces

Strategic partners

Market opportunities

Joint market research Organization
Specialized resources

Strategic Market information
Joint risc

Innovationmanagement
Fussy frontend analyses
Organisation & Businesscases
Revenu, business models & finance

Value proposition
Features

Innovation-engineering
Gaming, visualisattion, environment
Detailed design, engineering prototypes

Production and market outlet

Specs
Product

Strategic partners & Flexible resources

Global Market

TIM®

Fig.6: Organiseren van het investeringsmanagementproces

Naast gedegen kennis van ondernemen, is klassiek management nodig om de risico's te lokaliseren
en de processen zo efficiënt mogelijk in te richten en te managen.
Vier creërende systeemdimensies voor cocreatie in PPS constructie zijn:
1. Missie en Visie: de bijbehorende rol is die van de visionair die een visie kan neerzetten
2. Strategie en resultaatgerichte uitvoering: de bijbehorende rol is die van de verbinder die ruimte
creëert voor vrije denkers en resultaat gerichte innovatieprocessen begeleidt
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3. Innovationmanagement4 : de bijbehorende rol is die van de omni directionele innovator, die
zowel binnen als buiten de organisatie mensen aan elkaar verbindt
4. Kennismanagement: de kennismanager die kennis en expertise ontwikkelt en cultiveert en de
strategie weet te vertalen naar de omgeving waarin het project zich afspeelt

5.4

Beheersbaarheid publieke private projecten en kort cyclisch werken

5.4.1

Onzekerheidsreductie

Eerder werd reeds opgemerkt dat ervaring opgedaan in reeds opgeleverde projecten, leerde dat de
behoeftestellers bij aanvang het project niet steeds exact weten wat zij nodig hebben, waardoor het
projectteam van te voren niet precies weet wat het moet leveren.

System Pakkans 2.0 - Bart Co-creation
Inzichten Participatieve systemen
Co-creatie en sociale cohesie

Yupta
Relaties en Vertrouwen

Interactie
Professionals en Burgers

Artist feedback
Belevenis in de wijk

Request

Test

Development

Basis technologie

Expertmeetings
Marvel sessies

Expertmeetings
NP proces

Wijk professionals
NP & gem. Den Haag

NP IV –ICT
Speciliasten

Design

Expertmeetings
Gem. Den Haag proces

Processen
NP, gem Den Haag en Burgers

Expertmeetings
Marvel sessies

Expertmeetings
NP proces

Expertmeetings
Gem. Den Haag proces

Wijk professionals
NP & gem. Den Haag

Fig.7: Onzekerheidsreductie partners

Inspiratie , ideeën en plannen van aanpak komen onder andere voort uit het multidisciplinair delen
van inzichten, expertises, het volgen van internationale ontwikkelingen, resultaten uit specifiek
onderzoek in de resultaatgebieden en eigen leerervaringen.
Bij het plannen van projectactiviteiten dient er voldoende tijd te worden gereserveerd voor het
multidisciplinair delen van inzichten, expertises, het volgen van internationale ontwikkelingen,
resultaten uit specifiek onderzoek in de resultaatgebieden en het reflecteren op eigen
leerervaringen.

4

The Age of Innovation – June 12, 2000 by Felix. Janszen
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5.4.2

Sprints met korte cyclische feedbackloops t.b.v. beheersbaarheid cocreatie-proces

Uit het oogpunt van beheersbaarheid heeft TIGNL gekozen te werken met “sprints”.
Sprint zijn korte cyclische feedbackloops, waarin
centraal staat in hoeverre het projectteam leert
van het contact met de eindgebruikers en haar
eigen ervaringen, tussentijdse resultaten worden
daarbij telkens geëvalueerd.

Moderator proces “co creation”
Organisatie benodigde competenties
Experimenten

Request

Test

Agile fase proces

Design
Development

Sprints

Sprint 1 Sprint 2 Sprint3

Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6

Het projectteam zoekt continu met de
eindgebruiker naar mogelijkheden om resultaten
te leveren die aansluiten op continu veranderende
behoeften van deze eindgebruiker.

Bart!

Fig. 8: Sprint en korte cyclische feedbackloops

Hiervoor is nodig dat projectopdrachten, eenvoudig geformuleerd worden om gewenste resultaten
snel te kunnen behalen. Afstemming met het beoogde eindresultaat is steeds noodzakelijk
Binnen het cocreatie-proces is het dagelijks sturen op de gewenste resultaten geborgd. Hiervoor
worden onderzoeksvragen continu vooraan in het project met de stakeholders en eindgebruikers
afgestemd op de werkelijke behoefte van de stakeholders en eindgebruikers. De burger wordt naast
de overheid en andere stakeholders uitdrukkelijk betrokken.

6. Co-creatie PPS innovatieproces en het gemeenschappelijke leren
BART! en het hiervoor ingericht cocreatie-proces dient ruimte te geven aan het gemeenschappelijke
leren, waar geëxperimenteerd, waardoor ruimte ontstaat voor het verwezenlijken van innovatie. Het
succes van een cocreatie in de publieke sector is sterk afhankelijk van de mate waarin alle
stakeholders en uitgebruikers betrokken zijn bij innovatie.

6.1

Ontwikkelcapaciteit versus resultaatgerichtheid

Kritische factor voor cocreatie is dat de ontwikkelruimte waarin de gemeenschappelijk innovatie
plaatsvindt in verhouding staat tot de resultaatverplichting van alle betrokkenen, daarom is een
proces die de vrije ontwikkelruimte en resultaat gerichtwerken in balans houdt cruciaal.
Ontwikkelcapaciteit is het vermogen om functionele en technische specificaties om te zetten in
labmodellen en prototypen. Resultaatgerichtheid zijn acties en beslissingen die zich binnen bepaalde
tijd en kosten richten op het daadwerkelijk realiseren van verwachte resultaten.
Het proces van resultaatgerichtheid en haar indicatoren:


Doelgericht: Het proces van acties en beslissingen binnen overzienbare termijn is gericht op het
realiseren van concrete doelen en toetsbare resultaten binnen een vastgesteld termijn.
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Hoge eisen: Het proces ziet toe op de hoge eisen gesteld aan het eigen werken, dus geen
genoegen nemen met een gemiddeld resultaat of een resultaat dat er net mee door kan.
Focus: Het proces wordt flexibel gedreven door een afgesproken doel en vaart de uitgezette
koers zodat de resultaten geboekt worden.
Pragmatisch: Kwaliteit en het proces wordt afgestemd op beschikbare middelen, tijd en vermijdt
onnodig perfectionisme.
Vindingrijkheid: het resultaat wordt behaald door de combinatie het inzetten van ongebruikelijke
methoden en beschikbare middelen.

6.2

De ontwikkelruimte t.b.v. het delen van kennis, ervaringen en ideeën

In een optimale ontwikkelruimte voelen cocreators zich vrij om ombevangen hun kennis, ervaringen
en ideeën met elkaar te delen.
Vijf aandachtgebieden van de moderator in de ontwikkelruimte:
1. Creëren
2. Reflecteren
3. Organiseren
4. Emfatische dialogen
5. Resultaatsverplichting

6.2.1

Creëren

Binnen de dimensie creëren gaat het over het gezamenlijke met alle stakeholders en eindgebruikers
bepalen van de stip op de horizon. Daarin stelt het cocreatieteam gezamenlijk de beoogde
onderzoeksvragen en resultaten vast. Hierbij een persoonlijke verbinding met de onderzoeksvragen
en resultaten is een cruciale voorwaarde. Een cocreatieteam onderzoekt en ontwikkelt niet los van
haar omgeving en het spant zich in om toegevoegde waarde daarvoor te creëren op de lange maar
ook korte termijn. Daarbij moet aangetekend worden dat de korte termijn planning steeds strookt
met de lange termijn planning.

6.2.2

Reflecteren

Reflectie betekent afstand nemen van zaken, deze beoordelen en zo nodig alternatieve wegen in te
zetten om met elkaar het proces te versterken.

6.2.3

Organiseren

Organiseren is resultaten procesmatig in afstemming met stakeholders en eindgebruikers geregeld
krijgen. Hiertoe behoort het coördineren van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om het
resultaat te halen, zoals: wie doet wat, wanneer, hoe en met inzet van welke middelen.
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6.2.4

Empatisch dialogen

Actief luisteren en kritisch doorvragen op stellingen en ideeën is uiterst belangrijk bij het creëren van
ontwikkelruimte. Het geven van feedback aan elkaar en aan andere betrokkenen maakt hier ook deel
van uit.

6.2.5

Resultaatsverplichting

Een resultaatsverplichting is een contractuele verplichting om een bepaald resultaat te bereiken. Een
resultaatverplichting houdt in dat de opdrachtnemer zorgt voor het verwachte eindresultaat, is zijn
klant niet tevreden, dan kan hij daar de opdrachtnemer op aanspreken.

7. Vaardigheden voor het creëren van meerwaarde voor de gemeenschap
Cocreatie is het genereren van meerwaarde voor de gemeenschap. Het creëren van meerwaarde
voor de gemeenschap als proces is een juiste combinatie van:
1. Ontwerpdenken
2. Empathie voor stakeholders en eindgebruikers
3. Ontwikkelen van relevante inzichten en propositieontwikkeling
4. Meten en leren
5. Orkestreren van cocreatie-processen

7.1

Ontwerpdenken

Het ontwerpdenken is gebaseerd op gedetailleerde vraagstelling en observaties van stakeholders en
eindgebruikers. Voor moderators is het ontwerpdenken een belangrijke vaardigheid om het
cocreatie-proces op gang te brengen. Het is eigenlijk een verzamelterm voor zes kernvaardigheden
die belangrijk zijn voor creativiteit en het genereren waarde. Deze 6 kernvaardigheden zijn:
1. Empathie voor stakeholders en eindgebruikers
2. Propositieontwikkeling: Uitvoeren van experimenten en ontwikkelen relevante inzichten
3. Herkaderen, convergeren en divergeren.
4. Creatieve ideeën omzetten in beelden en verhalen
5. Gezamenlijk kort cyclisch inzichten creëren en leren door fouten maken
6. Meten en leren

7.2

Empathie voor stakeholders en eindgebruikers

Eerst samen met stakeholders en eindgebruikers begrijpen en hierna begrepen worden. Luisteren en
praten met de intentie om de ander te begrijpen. Empatischwerken betekent een goede observatie
bekwaamheid en het vermogen om je in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen.
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Hierbij is het begrijpen van specifieke de persoonlijke en organisatorische doelen (businesscase) van
eindgebruikers belangrijk.

7.3

Propositieontwikkeling: Uitvoeren van experimenten en ontwikkelen relevante inzichten

De volgende kernvaardigheid is het kunnen ontwikkelen van relevante inzichten. Continu voeling
houden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en zelf experimenteren is een
voorwaarde voor het ontwikkelen van relevante inzichten. Propositieontwikkeling gaat uit van de
visie en strategie van de organisatie. Elke nieuwe propositie dient hieraan immers een bijdrage te
leveren. Propositieontwikkeling levert informatie aan de organisatie, zodat zij de propositie kunnen
realiseren en verzilveren.
Aanpak ontwikkelen van relevante inzichten en propositieontwikkeling:
1. Bepaal de doelstellingen en de scope van de propositie
2. Inventariseer bestaande informatie en inventariseer ontbrekende informatie
3. Verzamel de ontbrekende informatie
4. Deel en bespreek deze informatie in brainstormsessies en ontwikkel nieuwe inzichten in behoeften
van de stakeholders en eindgebruikers
5. Valideer de inzichten met klanten uit de doelgroep, verzamel feedback en selecteer en verfijn de beste
inzichten
6. Valideer de geselecteerde inzichten met de visie, de strategie van het co creatie project.

7.4

Herkaderen, convergeren en divergeren.

Voor herkaderen in brainstormsessies moet men uitgaan vanuit het positief denken en moeten
stellingen en problemen breder en vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Het geheel
krijgt pas betekenis binnen een bepaalde context.

7.5

Creatieve ideeën omzetten in beelden en verhalen

De stap van creatieve ideeën naar concrete producten is voor veel organisaties moeilijk. Storytelling
is een methode om makkelijk ideeën te kunnen communiceren binnen een cocreatieteam om
draagvlak te krijgen, richting te geven en haalbaarheid van oplossingen te toetsen. Storytelling is
belangrijk in het cocreatie-proces.

7.6

Gezamenlijk kort cyclisch inzichten creëren en leren door fouten maken

Gezamenlijk geëngageerd zijn om te zijn om te leren van kort cyclische experimenten. Een kort
cyclische experimenteer attitude , waarbij iets snel gedaan wordt om te zien hoe het uitpakt,
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betekent dat verschillende oplossingsrichtingen uitgeprobeerd kunnen worden. De kort cyclischheid
betekent dat je ervan kan leren zonder dat er veel geïnvesteerd moet worden.

7.8

Meten en leren

Het meten van effecten is belangrijke informatie voor stakeholders, eindgebruikers en financiers.
Komen we dichter bij ons doel of moeten activiteiten worden bijgestuurd? Hoe het effect vastgesteld
wordt, verschilt per project en hangt af van het gewenste effect. Hoe meten we of de nieuwe acties
inderdaad een beter resultaat oplevert?

7.9

Orkestreren van cocreatie-processen

Bij het moderaten en orkestreren van cocreatie processen draait het net zoals bij muziek maken niet
om leiders maar om leiden in een horizontale aangestuurde organisatie. Dat betekent dat
medewerkers die formeel een leidinggevende positie hebben zo min mogelijk gebruik maken van
hun hiërarchische macht. Iedereen is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en het opleveren
de gewenste producten en diensten.

8. Horizontaal verbindend leiderschap

We gaan er in het paradigma van horizontaal organiseren vanuit dat iedere betrokkene
verantwoordelijk is voor de hele organisatie. Betrokken teamleden zijn dus niet alleen
verantwoordelijk voor hun inhoudelijke taak, maar ook voor hoe het werk georganiseerd is. Als een
teamlid mogelijkheden ziet om de organisatie – en dus de resultaten – te verbeteren, kan hij de
collega's, wiens werk raakt aan de mogelijke verbetering, om tafel vragen om samen een
verbetertraject te doorlopen.
Horizontaal organiseren vraagt om lef maar ook om vaardigheden. In het concept van horizontaal
organiseren zorgen formele leiders er voor dat dit aangemoedigd wordt en dat ondersteuning
geboden wordt om de vaardigheden te vergroten. Deze verschuiving betekent dat medewerkers
ruimte – en verantwoordelijkheid – krijgen om die zaken aan te pakken die zij zelf belangrijk vinden.
Daarbij behoort het ook tot hun verantwoordelijkheid om met collega's af te wegen welke
verbetering de grootste impact heeft op de resultaten van de organisatie. Het type leiderschap wat
hierbij hoort is het “systeem gericht leiderschap”, dit type leiderschap is niet gekoppeld aan formele
functies. Hier aan werken is een geleidelijk proces dat krachtiger wordt als ook op andere cocreatie
aandachtspunten stappen gezet worden.
Het moderaten in een horizontaal aangestuurde organisatie vraagt om specifieke vaardigheden op
het vlak van dialoogprocessen, leiderschap, het runnen van verbeterprojecten maar ook ten aanzien
van het interpreteren van strategische informatie.
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De deelnemers aan een horizontaal team dat aan de slag gaat om een procesverbetering te
ontwikkelen, vergroten bijvoorbeeld hun vaardigheden om zelf verbeteringen op te pakken maar ook
te experimenteren met horizontaal leiderschap. Alle verbeteringen worden vormgegeven op basis
van empatische dialoogprocessen.

9. Beheersing cocreatie-proces
Verantwoordelijkheden stemt de moderator altijd af met leden van het team, daarbij zorg dragend
voor een effectieve samenwerking, synergie en win-win situaties. Binnen een cocreatie proces met
een publiek private consortium zijn naast algemene managementvaardigheden, het hebben van een
antenne voor het signaleren van problemen, het herkennen van belangrijke informatie en het leggen
van verbanden tussen gegevens belangrijke vaardigheden.
In besluitvormings-processen zorgt de hij er voor dat iedereen zijn bijdrage kan leveren en er een
goed draagvlak ontstaat. Hij katalyseert en stimuleert hierbij een éénduidige missie en de ééngedachte-mentaliteit. Anderen krijgen volledig de ruimte om verantwoordelijkheden op zich te
nemen en worden hierin door hem gecoacht. Hij heeft het vermogen om, zowel intern als extern, te
onderhandelen en relaties te beheren. Hij is zich er goed van bewust de motor van het co creatie
proces te zijn en draagt er zorg voor dat algemeen aanvaarde sociale en ethische normen worden
gehandhaafd.
Zijn handelen is hierop afgestemd. Het gedrag dat hierbij hoort zal er altijd van getuigen dat hij hoge
eisen stelt aan zijn eigen werk, waarbij persoonlijk management, timemanagement, commitment,
zelfstandigheid, zelfbewustzijn en grote betrokkenheid vereist zijn. Hij betrekt altijd diverse partijen
in de oordeelsvorming over een bepaald voorstel en zorgt daarbij voor een stabiele en rustige sfeer.
De meeste tijd fungeert hij of zij als sparringpartner voor collega’s, steeds toetsend of er bij
betrokken partijen voldoende draagvlak is voor het voorstel.
De moderator heeft altijd een plan van aanpak waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheden
en acceptatie van de organisatie. Respect voor persoonlijke en maatschappelijke belangen, het
maken van individuele resultaatafspraken, het voeren van werkoverleg en het invoeren van
competentiemanagement zijn voor hem belangrijke instrumenten. Het zich houden aan afspraken is
een basiselement van zijn gewenste organisatiecultuur. Zijn managementstijl is gericht op
voortdurende verbetering van resultaten. Hij staat daarom open voor opbouwende kritiek op het
functioneren van zijn persoon en besteedt veel aandacht aan teambuilding en individuele coaching.
Hij heeft het vermogen synergie tussen de verschillende partijen tot stand te brengen waarbij hij zich
verantwoordelijk voelt voor het behalen van vastgestelde doelen en voor het vormgeven van de
gewenste samenwerkingsverbanden. Hij helpt alle betrokkenen zodanig dat zij in staat zijn om hun
resultaatafspraken waar te maken.
Afstand houden van de dagelijkse praktijk is voor de moderator noodzakelijk, hij reflecteert graag en
concentreert zich op het lange termijn doelstellingen van het co creatieproject. Voorts is zijn streven
een ontspannen projectomgeving te creëren waar ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Dit betekent dat hij een open en eerlijk attitude heeft met vertrouwen in de toekomst met hierbij
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een sterk gevoel voor de ander. Iedereen betrokken bij het cocreatie-proces heeft dan ook vanuit
eigen kracht de opdracht een open en transparante cultuur te creëren. Binnen een complex project
als BART! moet men zich ervan bewust zijn dat projectresultaten niet kunnen worden gerealiseerd
zonder eerst te kijken of het individuele belang in lijn is met projectbelang. Continu werken aan de
verbetering van de samenwerking en vergroting van het vertrouwen in elkaar om het leervermogen
te vergroten zijn hierbij de eerste vereisten. Het resultaat van het verbeteren van het leervermogen
zal tot gevolg hebben dat iedere betrokkene op het juiste moment de kennis bezit die van cruciaal
belang is voor het nemen van strategische beslissingen.

8.1

Cocreatie beheersingsmodel

Dit soort PPS constructies is voor alle betrokkenen alleen mogelijk op basis van vertrouwen en
beoogde continuïteit.

Deze PPS maakt het voor de Nationale Politie en
de Gemeente Den Haag mogelijk dat initiatieven,
ideeën, kennis en ervaring effectief worden
gebundeld tot concrete en gerichte planvorming
voor BART!.
Het cocreatie-proces hierbinnen vindt op basis
van het procesmodel iteratief plaats gedurende
de ontwikkelingsvoortgang binnen het de
cocreatie van BART.
Fig.9: Fasen moderatorproces

8.2

Fasen van het Moderaten van BART!

Fase 1: Idee verrijking en acceptatie projectinitiatie groep
Fase 2: Projectgroep intern
Fase 3: Project inclusief Professionals
Fase 4: NP, Professionals en Burgers als eindgebruikers
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8.3

Hoofdprocessen

1. Behoefte analyse, genereren van ideeën en ontwikkelen proposities met stakeholders en
eindgebruikers
2. Ontwikkelen van initiële businesscases en business modellen
3. Ontwikkelen projectdefinities en projectplannen, begrotingen en financieringsplannen
4. Kort cyclisch ontwerpen, ontwikkelen, maken en testen in de vorm van sprints
5. Competentie ontwikkeling en onderhouden.
6. Kennisdiffusie
7. Communicatie, PR en Marketing

8.4

Model cocreatie-proces

In Bart! wordt het cocreatie-proces en de rol van de moderator vormgegeven conform de methode
die de Technology Investment Group heeft ontwikkeld en gebruikt in voorgaande innovatieprojecten
die met private publieke partijen zijn gerealiseerd. TIGNL zoekt en ontdekt voor haar relaties binnen
het domein vrede, recht en veiligheid naar nieuwe waardeproposities en vertaalt deze voor hen in
nieuwe business. De methode is ontwikkeld om snel nieuwe business cases en bijbehorende business
modellen uit nieuwe waardeproposities te ontwikkelen. De waarde proposities ontstaan door
behoeften, wetenschappelijke inzichten en processen met nieuwe technologieën te verbinden. Het
helpt instituten en bedrijven de weg te effenen tussen de bestaande en nieuwe business gebaseerd
op het MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) principe. De methode is geregistreerd
onder de naam TIM®. Het model beschrijft het gezamenlijke werken aan waardecreatie en het
verwezenlijken van innovaties.
Zie bijlage 1: Tabel hoofdactiviteiten en concrete stappen processtappen van het cocreatie-proces.

10. Labomgevingen proeftuinomgeving en participatief kort cyclisch iteratief ontwerpen
De BART! lab- en proeftuinomgeving is een experimenteeromgeving waarbij gelijktijdig onderzoek en
cocreatie plaatsvinden. In deze onderzoeksomgeving worden in een vroegtijdig stadium van het
project burgers, gemeenteambtenaren en Nationale Politie betrokken bij het cocreatie-proces door
ze mee te laten ontwerpen en door ze prototypes te laten gebruiken en ervaren in hun eigen
omgeving. Hierdoor wordt optimale leeromgeving gecreëerd en zijn faalfactoren, financiële- en
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technische projectrisico's vroegtijdig inzichtelijk waardoor er tijdig tegenmaatregelen kunnen worden
genomen.
De onderzoeksomgeving is een voorbeeld van cocreatie waarbij stakeholders, eindgebruikers,
ontwerpers, onderzoekers en samen innoveren. De onderzoeksomgeving combineert sociale
processen en technologische innovaties in een programma: er wordt een dienst en ondersteunend
platform ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze
direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen om hun handelingsperspectief te vergroten.
De BART! lab- en proeftuinomgeving is een experimenteeromgeving waarbij gelijktijdig onderzoek en
cocreatie plaatsvinden. In deze onderzoeksomgeving worden in een vroegtijdig stadium van het
project burgers, gemeenteambtenaren en Nationale Politie betrokken bij het cocreatie-proces door
ze mee te laten ontwerpen en door ze prototypes te laten gebruiken en ervaren in hun eigen
omgeving. Hierdoor wordt optimale leeromgeving gecreëerd en zijn faalfactoren, financiële- en
technische projectrisico's vroegtijdig inzichtelijk waardoor er tijdig tegenmaatregelen kunnen worden
genomen.
De experimenteeromgeving is een voorbeeld van cocreatie waarbij stakeholders, eindgebruikers,
ontwerpers, onderzoekers en samen innoveren. De onderzoeksomgeving combineert sociale
processen en technologische innovaties in een programma: er wordt een dienst en ondersteunend
platform ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze
direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen om hun handelingsperspectief te vergroten.
De experimenteer- , lab- en proeftuinomgeving betekent een volgende stap in het open
innovatieproces bij publiek private samenwerking van wegen de betrokkenheid van alle Stakeholders
maar vooral de burger als eindgebruiker. Het project wordt langs drie projectactielijnen (visie en
strategie, ondersteunende processen en technologie) uitgevoerd worden. De actielijnen zijn
richtinggevend voor de werkpakketten waarbij de projectonderzoeken en acties worden
ondernomen in proeftuinen voor het bereiken van de uiteindelijke projectdoelstelling. In de
experimenteer- , lab- en proeftuinomgeving gaan we met als doel sociale cohesie te bevorderen er
voor zorgen dat het vermogen om samen met elkaar "burgers, Nationale Politie - en
Gemeenteambtenaren" iets te of te begrijpen en zo ook het vertrouwen van partijen dat ze in elkaar
hebben, te laten groeien.
Burgers zien bij gedrag van anderen graag
terug dat het gedrag in overeenstemming
is met hun eigen denkmodel, overtuiging,
waarden en normen.
Bij burgerparticipatie slaat dit op kennis,
houding, emotie en overtuigingen.
De belevenis en het tevredenheidgevoel
die burgers toekennen aan voor hen
belangrijke waarden bepaalt in belangrijke
mate hun gedrag in relaties, groepen en
organisaties.
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Als je iemand een gunst verleent verzeker je jezelf van toekomstige verdiensten. Het zit in onze
cultuur ingebakken dat we altijd iets terug doen voor een ander, we willen niet in het krijt staan.
Burgers willen in overeenstemming leven met hun woorden en een gedrag neerzetten dat
overeenkomst met hun attitudes en daden. Burgers denken en handelen ook op basis van wat
anderen denken en doen. Hoe meer burger meedoen, hoe groter de drang is van andere burgers om
ook aan te sluiten. Dit effect is het grootst als de 'anderen' overeenstemmende denkmodellen
hebben en als burgers zich kunnen hierin herkennen. Burgers volgen personen die ze kennen en
waardering voor hebben.
Door veel interactief informeel te informeren en te communiceren via internet en social media over
hoe iets gedaan is, wat wel en niet werkt en burgers zelf hun succesverhalen te laten verkondigen
bevorder je de reciprociteit en actieve wederkerigheid en kunnen we als project de waardering als
experts verdienen. Door samen met de burger te ontwikkelen gaat de burger bewegen in de
gewenste richting. Burgers hebben graag vertrouwen in burgers die expert zijn en onafhankelijk zijn,
zij laten zich hierdoor ongemerkt leiden en creëren we sociale cohesie. Het gebruik hierbij van
internet en social media zijn en zal steeds belangrijker zal worden voor de communicatie met de
buurt. Internet en social media vormen mede de kern van het Nationale Politie werk in de buurt en
het is noodzakelijk dat de Nationale Politie meer aanwezig is in de publieke ruimte.
Sociale cohesie wordt gestuurd door het activeren van burgers in het leggen van meer dan
incidentele verbindingen met anderen. Hierbij is ontmoeting, nabijheid, zorg voor elkaar, gedeelde
ervaring en verhalen, dialoog en gezamenlijke actie uitermate belangrijk. Vertrouwen, betrokkenheid
en "empowerment" zelfstandig kunnen handelen zijn vereist voor het opgang brengen van de
zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in het
veiligheidsdomein verwijst hierbij naar de actie van de burger gericht op de eigen veiligheid of die
van anderen.
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in deze context betekent dan ook alle handelingen die
burgers zelf kunnen verrichten om problemen op het terrein High Impact Crimes in buurt te
voorkomen en op te lossen. Een burger die zelf handelt en daarmee bijdraagt aan de veiligheid en
leefbaarheid van de wijk, is naast de wijkagent op deze manier een van de actoren die participeren in
het veilig maken en/of houden van de wijk.
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Fig.11: Continue 24 uurs online participatie versus verticaal en
hiërarchisch georganiseerde Nationale Politie en Gemeentelijke

Burgerparticipatie processen m.b.t. het creëren
van een veiliger leefomgeving door versterking
van de heterdaadkracht en de vermindering van
het aantal HIC misdaden zijn processen waarin
burgers, Nationale Politie en
Gemeenteambtenaren actief betrokken zijn.
Door het toenemende gebruik van sociale media
zorgen de openheid en het horizontale karakter
van continue 24 uurs online participatie voor
een ongekende betrokkenheid van burgers. Deze
genetwerkte horizontale samenleving staat
haaks op de verticaal en hiërarchisch ( scriptie
Vriesde en Jeurissen) georganiseerde Nationale
Politie en Gemeentelijke organisaties. Dat maakt
de aansluiting tussen burgers en de Nationale
Politie moeilijker en vraagt om een andere rol en
positie van Nationale Politie mensen op straat
en hun leidinggevenden.

organisaties.

De traditionele aansturing van Nationale Politie mensen en Gemeentelijke ambtenaren dient te
worden herzien en vervangen door operationeel leiderschap als een collectief proces door mensen
gezamenlijk, via cocreatie, over de grenzen van afzonderlijke organisaties heen. Het organisatorisch
vormgeven van de aansluiting van wijkteams binnen districten in contact met de meldkamer en
realtime-intelligence centers (RTIC) is een van de focuspunten om tot een effectieve aanpak te
komen in de samenwerking met de burger en lokale ketenpartners, zoals de Gemeente,
wijkteammanagers en buurtinterventieteams.
Als onderdeel van het innovatieproject wordt dan ook een ondersteunend technologisch platform (
BICK -Burger Informatie Communicatie Knooppunt) ten behoeve van een optimale interactie tussen
burgers, Gemeenteambtenaren en Politie. Dit platform verbindt de cruciale sociale cohesie aspecten
en sluit aan bij de processen m.b.t. burgerparticipatie. Het platform zal het mogelijk maken dat de
burgers binnen deze context kunnen samenwerken met de Nationale Politie en Gemeentelijke
professionals waardoor de heterdaadkracht zal versterken en het aantal HIC misdaden zal
verminderen met resultaat een veiliger leefomgeving.
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11. Conclusie
10.1

Geformuleerde inzichten

Een Privaat Publiek Co-creatieproject als BART! is geheel nieuw voor de Nationale Politie en haar
nieuwe organisatie. Om het besluitvormingsproces te stroomlijnen dienen besluiten en
processtappen zorgvuldig voorbereid, uitgevoerd en nauwlettend gevolgd te worden. Hiermee dient
bij het opstellen van toekomstige plannen rekening gehouden te worden.
Het beoogde ambitieniveau van BART! is bepaald in het eerste projectplan dat medio februari 2014
is opgeleverd. In de verschillende projectvoorstellen die hierna zijn opgeleverd is het in eerste
instantie geformuleerde ambitieniveau instant gehouden, terwijl budget en doorlooptijd sterk zijn
gereduceerd. Vanwege het grote afbreuk risico van de alle betrokken partijen is besloten te voldoen
aan dit hoge ambitieniveau hetgeen tot gevolg heeft dat het voldoen aan de gewenste producten en
diensten veel meer tijd kost en hierdoor geld hebben gekost dan binnen de toegekende budgetten
gespecificeerd is. De partners TUDelft, TNO , CGI en TIGNL hebben deze extra kosten voor hun eigen
rekening genomen hetgeen er toe geleid heeft dat de eigen bijdragen, die de partners voor eigen
rekening nemen, vele malen groter is geworden dan de 1/3 eigen bijdrage die was voorzien.
Kenmerkend voor een project als dit is dat de behoeftestellers niet steeds exact weten wat zij nodig
hebben, waardoor het projectteam van te voren niet steeds precies weet wat het moet leveren.
Inspiratie , ideeën en plannen van aanpak komen onder andere voort uit het multidisciplinair delen
van inzichten, expertises, het volgen van internationale ontwikkelingen, resultaten uit specifiek
onderzoek in de resultaatgebieden en eigen leerervaringen. Bij toekomstige activiteiten dient er
voldoende tijd te worden gereserveerd voor het multidisciplinair delen van inzichten, expertises, het
volgen van internationale ontwikkelingen,
resultaten uit specifiek onderzoek
in de
resultaatgebieden en het reflecteren op eigen leerervaringen.
Uit het oogpunt van beheersbaarheid is gekozen te werken met kort cyclische feedbackloops, waarin
centraal staat in hoeverre het projectteam leert van het contact met de eindgebruikers en haar eigen
ervaringen. Behaalde tussentijdse resultaten worden daarbij telkens geëvalueerd. Het projectteam
zoekt continu met de eindgebruiker naar mogelijkheden om resultaten te leveren die aansluiten op
continue veranderende behoeften van deze eindgebruiker. Hiervoor is nodig dat projectopdrachten,
licht en eenvoudig geformuleerd worden om gewenste resultaten snel te kunnen behalen.
Afstemming met het beoogde eindresultaat is steeds noodzakelijk. In toekomstige activiteiten dient
er voldoende tijd te worden gereserveerd voor het licht en eenvoudig formuleren van
projectopdrachten zodat gewenste resultaten snel en naar verwachting van de Stakeholders en
eindgebruikers behaald kunnen worden.
Het projectteam zal voortdurend aandacht moeten geven aan de communicatie met interne- en
externe stakeholders en eindgebruikers. Het projectteam heeft hierbij de hulp nodig van mensen in
het veld om de gewenste projectresultaten te bereiken.
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10.2

Antwoord op de onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidt: “Hoe zou het cocreatie proces kunnen ingericht worden zodat de drie
partijen Gemeente, Nationale Politie en Burgers, die deelnemen in het cocreatie-proces, optimaal
kunnen bijdragen aan het verbeteren van burgertevredenheid-, leefbaarheids- en veiligheidsissues.”
Het verbeteren van burgertevredenheid-, leefbaarheids- en veiligheidsissues zal zijn effect hebben op
de zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in het veiligheidsdomein. Zelfredzaamheid en
weerbaarheid van burgers is mede afhankelijk van de actie van de burger gericht op de eigen
veiligheid en/of die van anderen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers in de context van
BART! hangt dus samen met de handelingen die burgers zelf kunnen verrichten om problemen op het
terrein High Impact Crimes in de buurt te voorkomen en op te lossen.
Om dit voor de maatschappij nieuwe proces in goede banen te leiden wordt gebruik gemaakt van een
moderator. In een vroeg stadium van het cocreatie project bespreekt hij innovatievoorstellen direct
met diegenen die er het meest profijt van zouden kunnen hebben bij het doorontwikkelen van die
innovatievoorstellen. De burgers kunnen hierdoor in een vroeg stadium kenbaar maken wat volgens
hen de waarde is van het nieuwe product of de dienst en of deze bruikbaar zal zijn binnen de
leefomgeving waarin zij wonen.
Bij het moderaten van dit soort cocreatie processen draait het niet om “command-and-control”
leiderschap, maar om “stimulerend, transformerend – en verbindend ” horizontaal leiderschap
binnen een horizontaal aangestuurde gemeenschap waarin burgers, overheid en nationale politie
samenwerken. De moderator binnen het BART project draagt er zorg voor dat alle opgeleverde
producten en diensten voldoen aan de behoefte van alle betrokkenen, zijnde de burgers binnen hun
leefomgeving en professionals binnen de NP en Overheid, zoals de wijk agenten, uitrukkende
eenheden, het RTIC, meldkamermedewerkers, afdelingsteams en andere professionele ambtenaren.
De moderator BART is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstellen van de projectplannen,
plannen van aanpak, opstellen en bewaken van begrotingen en tijdspaden, de dagelijkse
projectvoortgang en de rapportages naar het opdrachtgeversoverleg.

12. Aanbevelingen
Een zekerheid is dat mens en technologie steeds sterker met elkaar versmolten zullen raken. De
virtuele wereld en de reële wereld zullen steeds meer in elkaar over gaan. Dat maakt dat mens-zijn in
de toekomst nieuwe dimensies krijgt.
Door nu te onderzoeken over de verschillende richtingen en vormen die de toekomst kan aannemen
kunnen we met elkaar praten over welke veranderingen wel en welke niet wenselijk zijn en of die
onoverkomelijk zijn. We krijgen zo inzicht in onze eigen handelingsruimte die er ligt. Het biedt ons de
kans om ons voor te bereiden op die veranderingen.
BART! is een van die snelle hedendaagse ontwikkelingen van hoog technologisch niveau die
voortkomt uit de combinatie van internet, sociale netwerken, big data analyses, artificiële
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intelligentie, etc. “De toekomst is bij BART in de maak”. Op basis van 6 onafhankelijk expertises ( NP,
Gem. DH, TUD, TNO, CGI en TIGNL) wordt burgerparticipatie in relatie to veiligheid en
zelfredzaamheid burgers bestudeerd en omgezet in specificaties van producten en diensten.
De kracht van onze samenwerking zien












De Nationale Politie: de NP onderzoekt ervaringen en inzichten waaruit de behoefte project
Pakkans 2.0 –BART is ontstaan.
De Gemeente Den Haag: De Gemeente Den Haag onderzoekt ervaringen en inzichten
leefbaarheid en veiligheid.
TUDelft Participartoy Systems Lab BART: In het TUDelft Participartoy Systems Lab BART worden
experimenten uitgedacht, ontwikkeld, gemeten en geëvalueerd. TUDelft bestudeert het totale
samenwerkingsproces tussen Burger en Overheid.
TNO BART Processen: TNO bestudeert de processen die zich afspelen achter de vier
knooppunten van het BICK, het RTIC en eventueel de meldkamer of nog dieper in de NP.
CGI BART Burger Informatie Communicatie Knooppunt BICK: CGI ontwikkelt het BICK prototype
en onderzoekt de technische performance van het BART BICK of het voldoet aan behoefte. Indien
nodig wordt het BICK prototype doorontwikkeld op basis van de inzichten verkregen uit de
experimenten.
TIGNL Moderator: TIGNL beheert de dagelijkse voortgang van het project en bestudeert het
proces binnen BART.
Proeftuinbureau Beresteinlaan: De proeftuin is bureau Beresteinlaan en de hotspotwijk
Bouwlust/ Vrederust, per experiment is vooraf bepaald met welke doelgroep uit de hotspot,
exact met wie (met naam en toenaam), het experiment wordt uitgevoerd.
RITC Lab bij de Yp meldkamer: RITC Lab bij de Yp meldkamer levert specialistische kennis en
specialisten aan, die tijdens beproevingen zitting hebben in RTIC Lab bij de HSD.

Wat levert het project BART in ruime zin
Bart levert een participatief systeem waaraan burgers zich kunnen verbinden ten behoeve van
veiligheid en leefbaarheid en dat de burger verbindt met de overheid op het moment dat dit nodig is
om te kunnen reageren bij spoedeisende en niet spoedeisende hulp. Hierdoor groeit het wederzijdse
vertrouwen.
Wat levert het project “Pakkans 2.0- BART experimenten in labomgeving”
“Pakkans 2.0- BART experimenten in labomgeving” levert concrete informatie ter ondersteuning van
de strategische besluitvorming over de richting die nodig is op gebied van participatieve
systeemontwikkelingen die bijdragen aan de vergroting van veiligheid en heterdaadkracht. In het
project wordt door het projectteam en geselecteerde betrokkenen op vertrouwelijke basis gewerkt
aan de gedefinieerde onderzoeksvragen die afgeleid zijn van de hoofdonderzoeksvraag.
Concrete leveringen van het project Bart zijn:
 Een strategisch adviesrapport, samengesteld uit de deelrapporten TUC, TNO, CGI en TIGNL.
 Een prototype BART, een Burger Informatie Communicatie Knooppunt (BICK),
 Een proeftuinomgeving Bureau Beresteinlaan het Living Lab genoemd, betrokkenen NP,
Gem. DH, TUD, TNO, CGI en TIGNL.
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Een proefverbinding tussen het RTIC/ meldkamer

BART verrijkt inzichten en praktische kennis op het vlak van burgerparticipatie, veiligheid en
zelfredzaamheid stapsgewijs door middel van vraaggerichte experimenten te ontwikkelen en deze in
een live omgeving uit te voeren. Voor het verkrijgen van benodigde inzichten in processen en
technologie waarmee de gehele kennispuzzel van BART gemaakt kan worden, wordt aanbevolen dat
BART doorgaat met het uitvoeren van kort cyclisch praktijk onderzoek en het ontwikkelen van op de
praktijkgerichte inzichten, kennis en wetenschap. BART experimenten in labomgeving zal door het
uitvoeren van experimenten kennis en inzichten verwerven die verwoord kunnen worden in visie,
strategie, processen en technologie.

Fig. 11: BART! Hoofd en deelonderzoeksvragen en direct vertaling van inzichten naar de praktijk

Burger Alert Real Time
(BART!)

N
12

Burger Informatie Communicatie knooppunt (BICK)
Voor het verbinden van Burgers, NP en Overheid
wordt aanbevolen binnen BART! een Burger
Informatie Communicatie knooppunt te ontwikkelen.

52°5′N 4°19′E

O

Bart!

Fig.12: Systeemconcept BART
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BART! kan door het kort cyclisch uitvoeren van korte gerichte praktijk experimenten inzichten, kennis
en wetenschap verwerven.

Fig. 14: korte gerichte praktijk experimenten inzichten

Het ontwikkelen van deze praktijk inzichten, kennis en wetenschap kan hierdoor plaatsvinden met
een beperkt financieel risico, omdat BART! op basis van kort cyclische verkregen resultaten praktisch
wetenschap ontwikkelt.
Gestuurd door de vraag stuurt Bart haar onderzoeken op behoeften en kan gericht wetenschap
ontwikkeld en gestapeld worden.
Dit geeft de overheid inzicht en kennis over hoe het best Burger Alert Realtime processen kunnen
worden in gericht.
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Bijlage 1 : Tabel hoofdactiviteiten en concrete stappen processtappen cocreatie-proces
Tabel: Hoofdactiviteiten cocreatie-proces
De nadruk in het model ligt op de volgende hoofdactiviteiten:
1 Behoefte analyse, genereren van ideeën
Het proces voor het genereren innovatie-ideeën en
en ontwikkelen proposities met
het beschrijven van de droom.
stakeholders en eindgebruikers
2 Ideeën verdiepen
Het proces om initiële ideeën te vertalen naar
innovatievoorstellen m.b.v. deskresearch en
verdiepende stakeholders behoefte analyses
3 Betrekken van stakeholders en
D.m.v. het continue analyseren, afstemmen,
eindgebruikers
vertalen en verifiëren van de stakeholders
behoeften ten opzichten van project
waardeproposities, doelstellingen, functionele- en
technisch specificaties, labmodels en prototypen.
4 Analyseren en werven van competenties
Analyseren en werven van competenties om de
innovatie te verwezenlijken.
5 Samenstellen van het consortium en
Welke partners nemen deel aan het
contracting
innovatieproject
6 Kennis- en competentiemanagement
Het vormgegeven van het bij behorend kennis- en
competentiemanagement proces. Hiervoor wordt
verwezen naar de aparte methode “ TIGNL
kennismanagement”.
Concrete stappen processtappen
De methode kent de volgende concrete stappen processtappen die in een projectmatige aanpak
uitgevoerd worden:
1
Behoefte analyse en genereren initiële
Aanleiding, probleem en behoefte analyse,
innovatie-ideeën
genereren initiële innovatie-ideeën en het
beschrijven van de droom.
2
Ideeën verdiepen
Ideeën verdiepen is het proces van initiële ideeën
naar innovatievoorstellen m.b.v. deskresearch en
verdiepende stakeholders behoefte analyses
3
Ontwikkelen van het innovatievoorstel
Ontwikkelen van het innovatievoorstel plus schetsen
ter:
 begeleiding van het innovatieproces
 ter verwoording en verduidelijking van
innovatievoorstellen.
4
Ontwikkelen van de klantperceptie,
Ontwikkelen van de klantperceptie,
waardepropositie, initiële businesscase waardepropositie en initiële businesscase is het
en businessmodel inclusief Return on
proces waarin verklaard wordt waarom het een
Investment
waardevolle innovatie is voor het domein zijnde
toekomstige klanten en doelgroepen.
Samenvatting Modereren Cocreatieproces, dit document is vertrouwelijk
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Vervolg tabel hoofdactiviteiten en concrete stappen processtappen cocreatie-proces
5
Benodigde competenties voor
Vaststellen van de benodigde competenties t.b.v.
wezenlijke innovatiedoelstelling
het volbrengen van het innovatieproject.
6
Consortium vorming
Voorstellen voor het betrekken van potentiële
partners, het opzetten van strategische consortia.
7
Ontwikkelen van het initiële
Ontwikkelen initiële projectplan m.b.t. goedkeuring
projectplan
innovatieproject – productconcept.
8
Ontwikkelen strategische planning
In deze processtap wordt vastgesteld wat er in
projectvorm gedaan moet worden om de
waardepropositie te kunnen verzilveren. Vertaling
van de waardepropositie naar project activiteiten en
deliverables. Strategisch plan ontwikkelen, hoe
bereiken we onze innovatiedoelstelling
9
Verkrijging managementcommitment
Verkrijging managementcommitment. Om geld en
resources te mogen inzetten vanuit de betrokken
bedrijven is managementcommitment nodig.
Hiervoor worden per project management
commitment documenten aan de betrokken
deelnemers verzonden.
10 Ontwikkelen Key Succesfactoren
Een KSF is een kenmerk van een innovatie of co –
creatie project dat essentieel is voor de
levensvatbaarheid en het succes van die innovatie of
co creatie project. Kaplan & Norton 5stellen dat een
strategie een beperkt aantal KSF’s moeten bevatten.
11 Plan van aanpak
Ontwikkelen plan van aanpak, dit is het plan dat
voortkomt uit de strategie bepaling.
12 Ontwikkelomgeving inrichten
Het inrichten van een optimale ontwikkelruimte
gericht op de cultuur, normen en waarden van de
betrokken stakeholders en waar teamleden zich vrij
en uitgenodigd voelen in een dialoog hun kennis,
ervaringen en ideeën met elkaar te delen. De
ontwikkelruimte dient zorg te dragen voor een
vertrouwde omgeving waarin missie, visie, strategie,
resources en uitvoering beffende het
innovatieproject wordt ontwikkeld en vastgelegd.
13 Functional design
Functional
design:
Opstellen
functionele
specificaties. In dit proces wordt beschreven aan
welke functionele specificaties de innovatie moet
voldoen. De samen met de stakeholders uitgevoerde
scenario-analyse vormt hiervoor de input.
14 Engineering design
Engineering
design:
Opstellen
technische
specificaties. Als input wordt hiervoor de functionele
analyse gebruikt.
5

The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, by Robert S. Kaplan (Author), David P. Norton (Author)
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Vervolg tabel hoofdactiviteiten en concrete stappen processtappen cocreatie-proces
15 Contracten
Vaststellen wie binnen het consortium doet wat en
tegen welke kosten en het maken van
samenwerkingsovereenkomsten.
16 Begrotingen en het financieringsplan
Ontwikkelen van informatie die is belangrijk voor de
begrotingen en het financieringsplan.
17 Ontwikkelen collectief innovatieplan
Ontwikkelen concept collectief innovatieplan.
18 Ontwikkelen individueel innovatieplan
Ontwikkelen concept individueel innovatieplan per
consortium deelnemer zijnde
instituten en
bedrijven
19 Vaststellen collectief innovatieplan en Vaststellen collectief innovatieplan en individuele
individuele innovatie plannen
innovatie plannen zijnde performance indicatoren
en deliverables
20 Vaststellen innovatie projectplan - Vaststellen innovatie projectplan - kosten,
kosten,
begrotingen
en begrotingen en financieringsplan
financieringsplan
21 Uitvoering en begeleiding inclusief Uitvoering en begeleiding van het innovatieproject
opstellen communicatieplannen
en het bijbehorende consortium, inclusief opstellen
communicatieplannen
22 Meten, feedback en evalueren
Het opstellen van nulmetingen en meetgrootheden,
meten, opslaan, verwerken en evalueren.
23 Ontwikkelen en managen van het
Ontwikkelen en managen van het businessproces en
exclusieve businessprocessen en
businessmodel tijdens het uitvoeren van het
businessmodellen voor de partners
innovatieplan.
24 Ontwikkelen tussentijdse rapportages
Ontwikkelen tussentijdse, eindverantwoording en
accountancy zaken.
25 Eindrapportages en
Opstellen van content en financiële rapportgages en
projectverantwoording
verantwoording aan de opdrachtgever.
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Colofon
Voor haar relaties binnen het domein vrede, recht en veiligheid zoekt, ontdekt en ontwikkelt de
Technology Investment Group (TIGNL) nieuwe waardeproposities en realiseert deze voor hen naar
nieuwe business. TIGNL creëert verrassende business modellen door verschillende invalshoeken en
technologieën te combineren. We helpen instituten en bedrijven de weg te effenen tussen de
bestaande en nieuwe business gebaseerd op het MVO principe.
Binnen BART! brengt TIGNL kennis in over publiekprivate samenwerking, cocreatie-processen en
burgerparticipatie en levert de moderator van project BART!. TIGNL beheert de dagelijkse voortgang
van het cocreatie-project en rapporteert aan het opdrachtgeversoverleg. Hans Arnold is 31 jaar als
zelfstandig ondernemer op het vlak van kennis- en innovatiemanagement en het begeleiden van
privaat publieke samenwerking actief.
In de methode van de Technolgy Investment Group zijn de o.a. volgende theorieën of inzichten
geïntegreerd.
 De zeven eigenschappen van leiderschap, Stefan Covey
 Fith disciline, Peter Senge
 Neuro-Linguistic Programming , Robert Dilts, John Grinder, Richard Bandler & Judith DeLozier
 Rational-Emotive Theory, Dominic J.Dimattia
 Bezieling en kwaliteiten in organisaties, Daniel D. Ofman
 De kenniscreërende onderneming, Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi
 Prince2, projectmanagement
 The Age of Innovation, Felix Janszen
 De virtuele innovator, Dick Arnold
Speciale dank gaat uit naar Prof. Dr. Felix Jansen hoogleraar Innovatiemanagement Erasmus
Universiteit Rotterdam. O.a. AUDI, BMW, Daimler Chrysel, VW, Saab, Philips en TNO hebben TIGNL
bijgestaan bij het ontwikkelen van haar diensten.
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