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Inleiding
Bij het schrijven van dit jaarverslag is het overal recessie en crisis wat de klok slaat, maar
2008 was eigenlijk een heel zonnig jaar. Ondanks de steeds dreigendere taal en steeds
sterkere verwachtingen dat we moeilijke tijden zouden gaan beleven, was daar concreet
nog niet veel van te merken. Wel stelt het eisen aan Kennisland. Want hoe gaat Nederland
reageren op deze crisis? Herstellen we fouten uit het verleden, of gebruiken we de crisis
om Nederland beter voor te bereiden op de toekomst? Dan is investeren in onderwijs,
onderzoek en innovatie juist nu essentieel. Maar ook de manieren waarop we de crisis te
lijf gaan vragen om vernieuwing. Kennisland wil daarin een actieve rol spelen. Eind
november lanceerden we daarom al de Knowledge Boost 2009 waarin we de samenleving
vroegen om ideeën voor slimme investeringen om de crisis te bestrijden. En in 2009 zullen
we doorgaan met initiatieven die Nederland tijdens en na de crisis slimmer maken.
Sinds 2007 heeft Kennisland, zoals eerder gezegd, een nieuwe lijn ingezet. Het thema
‘kenniseconomie’ bleef hoog op de agenda staan. Ook het nieuwe kabinet wil Nederland tot
een innovatief en ondernemend kennisland maken. Maar de praktische vertaling van die
ambitie vergt op tal van terreinen nog veel werk. Daarin ligt de nieuwe rol van Kennisland.
Het helpen vertalen van ambities naar actie. We hanteren hiervoor drie typen activiteiten.
Ten eerste, het onderzoeken van en adviseren over mogelijke interventies die gepleegd
kunnen worden om Nederland slimmer te maken. Ten tweede, het ontwerpen en uitvoeren
van dergelijke interventies. Ten derde, het overdragen van lessen en ervaringen uit
onderzoek en interventies aan relevante doelgroepen. Kern van al deze activiteiten is het
organiseren van vernieuwing om de Nederlandse kenniseconomie te versterken.
Het was het eerste volle jaar voor Beelden voor de Toekomst. Kennisland hielp met
vernieuwende projecten als Nationaal Archief @ Flickr en deed onderzoek naar
onderwijstoepassingen en verdienmodellen. Meer en meer raken we in de erfgoedsector
bekend als een expert op het gebied van digitalisering. Digitale Pioniers liep door met twee
rondes en een academie. Creative Commons werd met drie jaar verlengd en krijgt steeds
meer aandacht vanuit diverse sectoren. Gezamenlijk geven deze drie projecten een
gezonde basis. Ook de Kafkabrigade kwam weer meermaals in actie, afgelopen jaar voor
het eerst in het buitenland. Inmiddels helpen we de regering van Wales om onnodige
bureaucratie tegen te gaan.
2008 was een actief jaar voor de creatieve economie. Allereerst met de afronding van de
Creative Challenge Call, een project dat zeer positief is geëvalueerd, maar daarnaast met
verschillende onderzoeken en adviezen voor Rijk, gemeenten en regio’s om de creatieve
economie verder te stimuleren. Tot slot is dit jaar veel energie gestoken in het onderwijs,
een nieuw gebied voor Kennisland. Onze benadering daarbij is scholen te helpen slimmer te
worden als lerende en vernieuwende organisatie, en niet de zoveelste te zijn die langskomt
met ideeën voor onderwijsinhoudelijke vernieuwing.
2008 was voor de organisatie een overgangsjaar. Er waren in 2007 behoorlijk wat nieuwe
mensen toegetreden tot het team en nieuwe projecten gestart. Maar ook het vertrek van
twee bestuursleden in 2007 betekende dat Kennisland als organisatie zichzelf opnieuw
moest vinden. Dat heeft in 2008 tijd en aandacht gevergd. Verantwoordelijkheden en rollen
moesten worden verdeeld. Vaardigheden moesten worden aangeleerd. Het nieuwe team
moest elkaar leren kennen en bepalen hoe samen te werken. Dat is gelukt en we hebben
het jaar met een positief resultaat afgesloten. Ondanks de zware economische tijden die
voor ons liggen, gaan we de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet. 2009 wordt toch
ook een beetje een feest, want in oktober bestaat Kennisland tien jaar.
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Organisatie
Team
In 2008 is het team van Kennisland verder uitgegroeid. Zoals verwacht is het aantal vaste
medewerkers is licht gestegen naar vijftien mensen. Constant Hijzen kwam begin van het
jaar van het Centre for Government Studies om de Kafkabrigade te versterken. Lieke
Heijmans versterkt sinds september het Beelden voor de Toekomst-team. Helaas vertrok
Geert Wissink aan het eind van het jaar na zeven mooie jaren naar het Instituut Beeld en
Geluid. Het was terecht tijd voor een nieuw uitdaging, waar we hem alle succes bij
wensen.
Daarnaast hebben er meerdere freelancers en stagiairs bij KL gewerkt. Mensen als Mundo
Resink en Judith van Erve hebben dit jaar een belangrijke bijdrage geleverd. Verder waren
we verheugd met een groot aandeel stagiairs: Magda, Marieke, Thom, Bernadette, Marlous,
Hanneke, Wendy, Elvira en Corinna. Inclusief freelancers en stagiairs werkten in 2008
tussen de 16 en 22 mensen bij Kennisland.

Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van KL bestond in 2008 uit Joeri van den Steenhoven. Met het vertrek van Hans
Westerhof en Syb Groeneveld is hij op dit moment de enige overgebleven bestuurder. Met
de Raad van Toezicht wordt gekeken hoe het bestuur aan te vullen, maar dit wordt meteen
aangegrepen om de gehele bestuursstructuur toekomstvast te maken. In 2009 wordt dit
proces afgerond en wordt uitbreiding verwacht. De samenstelling van de Raad van Toezicht
is in 2008 ongewijzigd. De leden zijn:
 Harry Starren, directeur De Baak, managementcentrum VNO-NCW (voorzitter)
 Liesbeth Schöningh, vice-voorzitter College van Bestuur ROC A12 & Arentheem
College
 Jetse Spreij, partner VersteegWigmanSprey Advocaten
Ook hier is gekeken naar taken, bevoegdheden en samenstelling van de Raad van Toezicht.
Deze zullen in de loop van 2009 worden aangepast. Dit geldt ook voor de positie van de
Raad van Advies.

Financiën
2008 is een goed financieel jaar geweest. De omzet is ligt gestegen naar 1,5 miljoen euro.
De gemiddelde omvang en duur van projecten is toegenomen. Wel zijn er
verhoudingsgewijs meer projecten op subsidiebasis uitgevoerd en zijn de kosten wat
toegenomen door uitbreiding en investeringen. Derhalve was het resultaat over 2008
weliswaar positief maar minder dan in 2007. Structureel staat de stichting er financieel
gezond voor met een goede liquiditeit en reserve.

Kantoor
Het kantoor biedt nog altijd een inspirerende omgeving. Verder heeft KL de overstap
gemaakt naar een ICT-infrastructuur die geheel gebaseerd is op Apple. Inmiddels zijn alle
werkplekken en servers overgezet, maar ook alle software. Er is een nieuw online CRMsysteem ingevoerd. We hebben het zeer naar ons zin en hopen hier te kunnen blijven.
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Projecten 2008
Creatieve Topopleiding
Opdrachtgever: Amsterdam Topstad
Team: Joeri van den Steenhoven, Joanne van den Eijnden, Martijn Arnoldus

Waar gaat het project over?
Om Amsterdam als vestigingsplek voor creatieve bedrijven internationaal sterker te
positioneren heeft Amsterdam Topstad Kennisland opdracht gegeven de haalbaarheid van
een internationale, creatieve topopleiding te verkennen. Hiertoe is gesproken met
vertegenwoordigers van bedrijven, aanbieders van opleidingen en is research gepleegd naar
knelpunten en vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
De waarde van producten en diensten wordt in toenemende mate bepaald door creatieve
componenten als design en marketing waarmee een betekenis, identiteit en/of ervaring
aan producten en diensten worden gekoppeld. Voor steeds meer bedrijven geldt dat zij
hiervoor nieuwe innovatiestrategieën moeten bepalen. Dit levert voor bedrijven nieuwe
vragen op met betrekking tot onder meer waardecreatie, innovatie, verdienmodellen, IPR
en bedrijfsmanagement. Amsterdam wil tot de top 5 van Europese zakensteden behoren.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van talent en voldoende
mogelijkheden voor dat talent om zich te ontwikkelen. Internationaal toponderwijs kan
talent voortbrengen en aantrekken. Gekoppeld aan de trend dat creativiteit economisch
steeds belangrijker wordt, lijkt een internationale creatieve topopleiding een uitstekende
kans voor Amsterdam.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Een goed idee kent vele vaders, zo blijkt ook weer bij dit project. Begin dit jaar
ontwikkelde Kennisland het idee voor een creatieve business school. Na een gesprek met
wethouder Gehrels, die het idee steunde, kon gestart worden met een marktverkenning.
Daaruit bleek zeker enthousiasme maar regelmatig werd ons tijdens deze verkenning
verteld dat men dit idee ook al had geopperd. Er liggen dus zeker kansen.

Wat zijn de plannen voor 2009?
Begin 2009 wordt de opdracht afgerond. Bij gebleken haalbaarheid zal een volgende fase
worden gestart waarin met partijen een plan van aanpak zal worden opgesteld.
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Creative Challenge Call
Opdrachtgever: Ministeries van OCW en EZ
Team: Joeri van den Steenhoven, Chris Sigaloff, Martijn Arnoldus, Joanne van den Eijnden
Website: www.creativechallengecall.nl

Waar gaat het project over?
De Creative Challenge Call was een oproep aan het bedrijfsleven binnen en buiten de
creatieve industrie, om te komen met projectvoorstellen die nieuwe, kansrijke bruggen
slaan tussen creatieve sectoren en andere delen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het
totaal beschikbare subsidiebedrag was drie miljoen euro. De Creative Challenge Call was
een regeling van de Ministeries EZ en OCW. De regeling is uitgevoerd door de EVD in
samenwerking met Stichting Nederland Kennisland. Op 23 mei 2006 is de Creative Challenge
Call gestart. Er zijn maar liefst 424 voorstellen ingediend, waarvan 39 projecten zijn
gehonoreerd. Tijdens de anderhalf jaar dat de Creative Challenge Call liep, werden zo’n
vierhonderd bijeenkomsten georganiseerd die gezamenlijk naar schatting veertig duizend
bezoekers trokken. Ongeveer tweederde van de projecten heeft aangegeven door te gaan
na afloop van de subsidie. Hiermee is een substantiële en duurzame bijdrage geleverd aan
netwerkvorming tussen creatieve industrie en de rest van het bedrijfsleven.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
De bijdrage van creativiteit aan de Nederlandse economie groeit. De waarde van steeds
meer producten en diensten wordt bepaald door de creatieve component ervan zoals de
vorm, de betekenis of de ervaring die erdoor beleefd wordt. Met de Brief Cultuur en
Economie (2005) hebben de Ministeries EZ en OCW aan deze ontwikkelingen een impuls
willen geven. In dit programma lag de focus op creatieve bedrijvigheid, maar ook
elementen van de cultuursector kwamen aan bod. Een belangrijk element hierin was
netwerkvorming. Om de waarde van creativiteit te benutten kunnen creatieve en andere
bedrijfstakken veel aan elkaar hebben. Toch weten ze elkaar niet altijd gemakkelijk te
vinden. Met de subsidieregeling Creative Challenge Call, een onderdeel van de Brief Cultuur
en Economie, is netwerkvorming tussen creatieve en andere bedrijfstakken gestimuleerd
zodat de economische waarde van creativiteit beter wordt benut.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
De slotbijeenkomst in september met Charles Leadbeater was zeer inspiratievol. Daar bleek
dat de regeling van waarde is geweest omdat gezocht is naar nieuwe manieren van
verbindingen leggen en groter bewustzijn van netwerken tussen creatieve sector en
bedrijfsleven.

Wat zijn de plannen voor 2009?
In September 2008 is het project afgerond met een eindevaluatie. Kennisland heeft zelf
een evaluatieverslag opgesteld. Terugkijkend zijn drie stadia van verbindingen leggen te
onderscheiden en twee strategieën hoe deze verbindingen te leggen. In deze zin is de
Creative Challenge Call zeer waardevol geweest omdat er veel kennis is opgedaan hoe
succesvol verbindingen te leggen, het doel van de regeling. De drie stadia zijn ontmoeten,
kennis delen en samen creëren. Kijkend naar hoe de projecten netwerkvorming hebben
getracht te realiseren komen twee strategieën naar voren: 1. Het creëren van een open
ruimte tussen organisaties (‘tussenland’) en 2. Het creëren van structuren waarmee
verbindingen gelegd worden (‘rizomen’). Ook door Research voor Beleid is het project
positief geëvalueerd en is het uitgegroeid tot één van de successen van de Brief Cultuur &
Economie.
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Beelden voor de Toekomst
Opdrachtgever: Ministerie van OCW
Team: Harry Verwayen, Thijs van Exel, Nikki Timmermans, Martijn Arnoldus, Paul Keller,
Lieke Heijmans, Floor van Dijk en Marcel Oosterwijk
Website: www.beeldenvoordetoekomst.nl

Waar gaat het project over?
In de archieven van Beeld en Geluid (Hilversum), die van het Filmmuseum (Amsterdam) en
het Nationaal Archief (Den Haag) is de beeldgeschiedenis van de afgelopen honderd jaar
opgeslagen. Speelfilms, documentaires, radio- en televisieprogramma’s beslaan ruim
700.000 uur materiaal. Dit oeuvre is opgebouwd door filmers, programmamakers en
fotografen tegen kosten die in de vele miljarden lopen. Binnen het project Beelden voor de
Toekomst zal de komende zeven jaar een kerncollectie van het Nederlandse audiovisuele
erfgoed door digitalisering veiliggesteld worden voor de toekomst.
In totaal zullen 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s
worden gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd.
Hiermee participeert Kennisland in het grootste digitaliseringproject van audiovisueel
erfgoed in Europa. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van zes partijen.
Kennisland adviseert het consortium op het gebied van auteursrecht, doelgroeponderzoek,
businessmodellen en innovatie. Door vernieuwend onderzoek uit te voeren, baanbrekende
congressen te organiseren en innovatieve diensten te ontwikkelen dragen wij bij aan de
doelstellingen van het project: brede toegankelijkheid van het materiaal en maximalisering
van de maatschappelijke baten.

Hoe draagt dit project bij aan een slimmer Nederland?
Een van de interessante aspecten aan het project is dat het gesubsidieerd is op een
economische grondslag. Uiteraard speelt er een groot cultureel en maatschappelijk belang
bij het behoud van erfgoed, maar het project probeert aantoonbaar te maken dat de
economische baten de kosten van het digitaliseren (Eur 173 miljoen) ontstijgen. Hiermee
wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de kenniseconomie. Een saillant
detail is dat de financiering komt uit de FES-gelden (aardgasbaten), waar voorheen alleen
grote infrastructurele projecten als de verguisde Betuwelijn van betaald werden. Onvrede
over die gang van zaken was een van de redenen waarom Kennisland is opgericht. Een
belangrijke doorbraak dus.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Eind maart heeft Kennisland een voorstel gedaan voor de (her)positionering van het
project. Wij vonden dat het project teveel werd geassocieerd met aantallen en te weinig
met de positieve bijdrage van het project aan de samenleving. In dat kader is er een
strategisch marketingfonds opgericht van waaruit Kennisland projecten initieert die de
nieuwe kernwaarden ‘redden, beschikbaar maken en innoveren’ uitstralen. Over het
algemeen gaat het dan om een project dat parels uit de collecties op een innovatieve en
open manier toegankelijk maakt. In 2008 zijn wij gestart met een evenement rond de
restauratie van de film Twee Vrouwen van het Filmmuseum en een ambitieus project met
het Nationaal Archief waarbij een paar honderd foto’s in de publiek domein sectie van foto
website Flickr werden geplaatst. Dit laatste project kan worden gezien als een grote
doorbraak in de erfgoedsector, waarbij de foto’s onder een zeer open licentie beschikbaar
zijn gemaakt en er publieksparticipatie is gerealiseerd in de vorm van commentaren en
social tagging.

Wat zijn de plannen voor 2009?
Na de voorbereidingen in de coulissen, kan de voorstelling nu echt beginnen.
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Kennisland zal zich focussen op het verder ontwikkelen van positionerings ‘parels’ in de
vorm van remix-wedstrijden, geo-tagging initiatieven en andere innovatieve diensten die
het project verder op de kaart moeten gaan zetten. In het kader van de communicatie van
het project zullen we dit jaar ook meer in het buitenland actief gaan zijn in de vorm van
workshops en lezingen over het project.
Een belangrijk speerpunt dit jaar is ook de lancering van het project Open Beelden dat
Kennisland ontwikkelt in nauwe samenwerking met Beeld en Geluid. Dit experimentele
platform zal worden ontwikkeld om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van het
gebruik van erfgoed in een open omgeving. Naast deze ontwikkelingstrajecten zal KL zich in
2009 met name gaan profileren rond het begrip Open Content. Dit zullen wij doen binnen
het kader auteursrechten maar ook met het hieraan nauw verwante business modellen.
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Digitale Pioniers
Opdrachtgever: De stimuleringsregeling Digitale Pioniers wordt gefinancierd door een aan
Kennisland verstrekte subsidie van het Ministerie van OCW en PRIMA, het Programma
Implementatie Agenda ICT-Beleid
Team: Corline van Es, Paul Keller, Chris Sigaloff
Website: www.digitalepioniers.nl

Waar gaat het project over?
Digitale Pioniers steunt kleine maatschappelijke organisaties die innovatieve media op het
internet ontwikkelen. Dat doen we in twee trajecten:
De Digitale Pioniers Regeling stelt kleine eenmalige bedragen (tot 30.000 euro), expertise
en begeleiding beschikbaar voor maatschappelijke internetprojecten. Kenmerkend voor de
regeling is de snelle en simpele aanvraagprocedure: na sluiting van de inschrijving krijgen
projecten binnen zes weken te horen of ze zijn geselecteerd. Projecten die geselecteerd
zijn krijgen binnen zes weken de eerste 80% van het toegekende bedrag op hun rekening
gestort. Na toekenning maken Digitale Pioniers vanzelfsprekend deel uit van het Digitale
Pioniers netwerk, waar alle eerder toegekende projecten en experts deel van uit maken.
Binnen de Digitale Pioniers Academie helpen we succesvolle Digitale Pioniers-projecten
met de ontwikkeling van hun project tot een maatschappelijke onderneming. De Academie
bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin thema’s aan bod komen die startende
maatschappelijke ondernemers bezighouden. Tijdens de Academie wordt gewerkt aan een
financieel model, waarmee de projecten moeten kunnen continueren en groeien zonder
blijvende overheidssteun. Hierbij wordt ieder project begeleid door een coach. De
academie wordt afgesloten met een pitch, waarbij de drie beste projecten worden beloond
met een startkapitaal.

Hoe draagt dit project bij aan een slimmer Nederland?
Digitale Pioniers geeft ruimte aan kleine maatschappelijke initiatieven en stimuleert
daarmee innovatie van onderop. Het beste is dit natuurlijk te illustreren met de projecten
zelf! Bijvoorbeeld:
Crowdsourcing voor ontwikkelingssamenwerking:
De 1%CLUB wil ontwikkelingssamenwerking crowdsourcen en introduceert hiervoor een
“ontwikkelingssamenwerking 2.0” model, waarbij de ontwikkelingsprojecten, particulieren
en bedrijven rechtstreeks met elkaar in contact worden gebracht op één online platform.
De 1%leden beslissen aan de hand van projectvoorstellen aan welk project ze hun 1% van
inkomen, kennis of tijd willen bijdragen. Met behulp van blogs, foto's, filmpjes en Google
maps kunnen ze vervolgens online de voortgang van het project volgen. De 1%CLUB biedt
aan het groeiend aantal particuliere ontwikkelingsinitiatieven een platform om hun
projecten online te presenteren.
Het doel van dit project is deze kennisuitwisseling te faciliteren door de ontwikkeling van
een open 1%kennis marktplaats. Door wereldwijd de bij mensen aanwezige energie, passie,
middelen, ervaring en kennis op een slimme manier aan elkaar te koppelen ontstaat een
structuur waarbij op wereldschaal aan één op één ontwikkelingssamenwerking kan worden
gewerkt.
Cool Mediators:
Cool Mediators combineert het populaire format van de talk show met het ‘many to many’
principe van het internet, om actief kritisch publiek debat en discussie te ontwikkelen. De
website van “Cool Media Hot Talk” biedt het publiek de instrumenten om thema’s te
bepalen, sprekers voor te dragen en de vragen te stellen die tijdens het debat worden
behandeld.
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De voorstellen die het hoogst eindigen worden uitgevoerd door de organisatoren van het
debat. Binnen het project zijn interactieve instrumenten en methodes voor een 'do-ityourself' benadering van publieke discussies ontwikkeld, waarin het publiek op
verschillende niveaus een actieve rol speelt bij het bepalen van de inhoud en vorm van die
discussies. Cool Mediators won met hun project de derde prijs van de Digitale Pioniers
Academie.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
De pitch van de Digitale Pioniers Academie was dit jaar een groot festijn. Tijdens de Pitch
werden de projecten beoordeeld op het businessplan en de presentatie van dit plan voor
jury en publiek. De jury beloont de drie meest veelbelovende projecten met prijzen ter
waarde van 25.000, 15.000 en 10.000 euro, die gewonnen werden door respectievelijk De
projecten Treemagotchi, Lifeboat en Cool Mediators.

Wat zijn de plannen voor 2009?
In 2009 lopen ronde 15 en 16 van de DP-regeling af. Naar verwachting zullen wij in het
voorjaar de 17e ronde en na de zomer de 18e ronde van de regeling openen en in het
najaar een nieuwe aflevering van de DP academie beginnen.

9

Creative Commons
Opdrachtgever: Ontwikkeld door KL, de Waag, IViR gerealiseerd met financiële
ondersteuning van het Ministerie van OCW
Team: Paul Keller, Martijn Arnoldus, Lieke Heijmans
Website: www.creativecommons.nl

Waar gaat het project over?
Creative Commons staat voor een flexibele omgang met auteursrecht. Hoewel we er bijna
nooit bij stilstaan, is auteursrecht overal om ons heen. Zelfs een tekening op een servetje
kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Met name door de opkomst van internet en
digitalisering van content is behoefte ontstaan aan eenvoudige en flexibele manieren om
auteursrecht te kunnen uitoefenen. Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars,
wetenschappers en onderwijzers de vrijheid om op een flexibele manier met hun
auteursrechten om te gaan.
Met een Creative Commons licentie behouden ze al hun rechten, maar kunnen ze tegelijk
aan anderen toestemming geven om het gelicenseerde werk te verspreiden, met anderen te
delen of bij sommige licenties het ook te bewerken. Creative Commons biedt hiervoor zes
gestandaardiseerde open content licenties aan een geeft advies en voorlichting over
gebruik en toepassing van deze licenties.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
In 2008 is het tweede meerjaren werkprogramma van Creative Commons Nederland van
start gegaan. Na een succesvolle introductie van de licenties tijdens het eerste
werkprogramma richten we ons in de periode 2008-10 door gebruik van de licenties door
institutionele gebruikers. Doelgroepen zijn Erfgoedinstellingen (in samenwerking met het
project Beelden voor de Toekomst), Onderwijsinstellingen, de publieke omroepen en
overheidsinstellingen. In de werkperiode van 2008 - 2010 wil Creative Commons Nederland
door middel van een aantal pilotprojecten en adviestrajecten aantonen dat deze
maatschappelijke sectoren baat hebben bij een meer open omgang met auteursrechtelijk
beschermde werken. Om het innovatieve vermogen van de Nederlandse samenleving te
bevorderen dient informatie die met overheidsgelden geproduceerd is, in onze ogen zo vrij
mogelijk beschikbaar te zijn.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Het project Creative Commons Nederland kende in 2008 twee hoogtepunten. In oktober
2008 organiseerden wij in Amsterdam een tweedaagse internationale workshop over het
public domain. Sprekers op de workshop waren onder meer James Boyle (Chairman of the
Board van Creative Commons) en schrijver van het in 2008 uitgekomen standaardwerk 'The
Public Domain', Bernt Hugenholtz (Directeur van het Instituut voor Informatierecht).
In december 2008 organiseerden we op het Ministerie van OCW een expert-meeting over
gebruik van Creative Commons Licenties voor open onderwijsmateriaal. Tijdens deze
bijeenkomst met onder meer Minister Plasterk en de directeur van ccLearn, Ahrash Bissel,
is de basis gelegd voor gebruik van een Creative Commons licentie voor het in het kader
van het project wikiwijs geproduceerd lesmateriaal.

Wat zijn de plannen voor 2009?
In 2009 zal Creative Commons Nederland zijn activiteiten op twee deelgebieden focussen:
onderwijs en erfgoed. Naast het gebruik van de CC licenties in het kader van wikiwijs zijn
wij bezig om een op Creative Commons gebaseerd auteursrechten-framework voor een
landelijke lesmaterialenbank voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen.
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Dit gebeurt in samenwerking met de VO-raad.
Op het gebied van erfgoed is Creative Commons bezig om de specifieke eisen van
erfgoedinstellingen aan de CC licenties in kaart te brengen. Parallel hieraan vindt in juni
2009 een open beelden maand plaats. Samen met vooraanstaande musea en de
Nederlandse wikipedia roepen wij Nederlandse museumbezoekers op om foto’s van
kunstwerken te maken die ter illustratie van wikipedia artikelen gebruikt kunnen worden.
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Kafkabrigade in Wales
Training en overdracht van de Kafkabrigade methode in Wales
Opdrachtgever: Welsh Assembly Government
Team: Lobke van der Meulen (en Kafkabrigadiers van buiten Kennisland)
Website: www.kafkabrigade.org

Waar gaat het project over?
In het voorjaar van 2008 is de Kafkabrigade ingeschakeld door de Welsh Assembly
Government (WAG) om drie pilotprojecten op te zetten in Wales. Aanleiding voor de WAG
was dat alle 22 gemeenten in Wales inmiddels een Local Service Board (LSB) hebben, een
afdeling voor integrale dienstverlening aan burgers. Op papier en bestuurlijk staan de
LSB’s, maar ze zijn nog niet echt operationeel. Het idee van de WAG was om met de drie
Kafkabrigade pilotprojecten manieren te vinden om de Local Service Boards operationeel te
maken.
Bijzonder aan de pilots is dat het onderzoek in dit geval niet is uitgevoerd door ervaren
(Nederlandse) Kafkabrigadiers, maar door teams uit de gemeenten zelf met een
coördinator van de WAG. De teams uit Cardiff en Swansea hebben zich beziggehouden met
het vraagstuk van de NEETs (Not in Employment, Education or Training), ofwel de voortijdig
schoolverlaters. In Swansea stond het verhaal van James centraal, die zonder diploma van
school kwam en in de horeca wilde werken. Hij kreeg allerlei trainingen aangeboden, maar
niets wat hem hielp aan een baantje in de horeca. Het verhaal van Jordan uit Cardiff is
haast hetzelfde. Hij wilde al zijn hele leven tuinman worden, maar kwam van school met te
lage cijfers om door te stromen naar een vervolgopleiding hiervoor. Het team uit Cardiff
heeft nog een tweede verhaal uitgewerkt, namelijk van Stacey die als tiener al moeder
werd en grote problemen thuis had. Haar NEET probleem lijkt echter sprekend op dat van
de jongens: zij wilde graag een sportopleiding doen, maar moest verzorging doen. Omdat
dat is wat meisjes nu eenmaal doen.
Het team uit Bridgend heeft zich op de problemen voor jonggehandicapten gestort, met
name de transitie van voorzieningen voor jongeren naar die voor volwassenen. Het verhaal
van de nu 20 jarige, zeer zwaar gehandicapte Emily stond centraal. Tot haar achttiende
had zij een bepaald pakket van voorzieningen. Op haar achttiende verjaardag stopte dat
abrupt. Het heeft haar ouders vervolgens twee jaar gekost om precies datzelfde pakket
weer te regelen, maar nu gefinancierd uit regelingen voor volwassen.
In november 2008 is er nog een vierde project aan toegevoegd. Ook in Rhondda Cynon Taff
(RCT) wilde men aan de slag met de Kafkabrigademethode. Het team uit RCT houdt zich
bezig met de aanpak van huiselijk geweld. De 30-jarige Emma die drie gewelddadige
partners heeft gehad speelt de hoofdrol in dit project.

Hoe draagt het bij aan een slimmer Nederland?
Het project draagt in directe zin uiteraard niet bij aan een Slimmer Nederland, maar aan
een slimmer Wales! In indirecte zin gaat het Nederland zeker slimmer maken. Door een
vertrouwde methode in een andere context toe te passen, hebben wij zelf weer heel veel
geleerd over de Kafkabrigademethode. Dit helpt ons bij de reflectie op ons werk in
Nederland. De Kafkabrigadeprojecten in 2009 zullen daarom nog scherper en beter worden.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Het werken in een andere context levert ook veel mooi anekdotes op. Belangrijkste les voor
ons is geweest dat Britten tocht echt veel beleefder zijn dan Nederlanders. Dat hebben we
wel gemerkt in de ‘Functioneringsgesprekken’ die we daar gevoerd hebben. Wanneer je in
Nederland zegt dat het een vertrouwelijke setting is en dat hiërarchie niet telt (ook al zit
je baas tegenover je), schroomt niemand om te vertellen wat hem frustreert.
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In Wales ligt dat minder voor hand. Daar neemt en krijgt de ‘baas’ toch echt de meeste
spreektijd. Inmiddels zijn we daarop ingespeeld en hanteren we een andere stijl van
modereren: directer en mensen persoonlijk aanspreken.

Wat zijn de plannen voor 2009?
Eind april/begin mei vinden de ‘Beoordelingsgesprekken’ voor de eerste drie pilots plaats.
De ‘Beoordelingsgesprekken’ krijgen in dit geval een formeel karakter: betrokkenen
verantwoorden aan de minister en/of de gemeentesecretaris wat zij hebben bereikt op hun
actiepunt. Voor het project in RCT hebben we zelfs een aantal sessies voor follow up
gepland. Eind april doen we een ‘action owner workshop’ om te kijken wat mensen al
hebben bereikt en ter voorbereiding op het ‘Beoordelingsgesprek’. Dat zal eind mei of
begin juni plaats gaan vinden. Daarnaast bekijken we samen met de WAG de mogelijkheden
om het Kafkabrigade-idee verder over Wales (en wellicht zelfs de UK) te verspreiden.
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Innovators netwerk
Eigen initiatief samen met het SBO
Initiatiefnemer: Chris Sigaloff

Waar gaat het project over?
Binnen het onderwijs werken mensen die zelf constant bezig zijn om hun werkpraktijk te
verbeteren en te vernieuwen. Onze ambitie middels dit traject is om deze vernieuwing van
binnenuit te stimuleren en te ondersteunen. Eén de van de manieren om dat te doen is het
verbinden van mensen die vanuit de praktijk de vernieuwing vorm geven en indien nodig
ondersteunende kennis en tools te ontwikkelen om dit nog beter te doen. Het Innovators
Netwerk richt zich op het bijeenbrengen van leiders in het PO en VO die allen op eigen
wijze vanuit een leidinggevende rol bezig zijn het onderwijs van binnen uit te vernieuwen
en te verbeteren. De doelstelling van het netwerk is om met elkaar te onderzoeken hoe
zo’n bundeling van koplopers een bijdrage kan leveren aan het versterken van het
vernieuwend vermogen in het onderwijs; een vernieuwingsmotor van binnen uit. Een soort
‘denktank in actie’ van binnenuit die naar inspiratie en beweging streeft.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
Vanzelfsprekend is het onderwijs een essentiële factor in de Nederlandse kenniseconomie.
En een essentiële factor in het onderwijs zijn schoolleiders. Middels het Innovators Netwerk
worden vernieuwers met elkaar verbonden en proberen we aan kracht te winnen. Binnen
het netwerk is er veel ervaring met het realiseren van veranderingen binnen het onderwijs.
Er bestaan duidelijke opvattingen over de rol van leiders binnen het onderwijs, over wat er
nodig is verandering te creëren en hoe er beter kan worden samengewerkt. De ambitie is
om deze ervaringen te bundelen, expliciteren en in te zetten om zo een bijdrage te leveren
aan het innoveren van het onderwijs in Nederland.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Een aantal leden uit het netwerk hebben zich gepositioneerd als de Baron van Munchausen
bende – een bende van onderwijsvernieuwers die andere scholen bijstaan bij het realiseren
van vernieuwing van binnenuit.

Wat zijn de plannen voor 2009?
In 2009 staan er nog een paar Bende cafe’s op de agenda. De groep van innovators breidt
zich uit door een ‘zwaan kleef aan’ opzet. Tijdens de Bende cafe’s wordt er naast
kennisgemaakt echte casuïstiek ingebracht die door de ‘denktank’ leden een stapje verder
worden gebracht.
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Onderwijs Pioniers
Opdrachtgever: samenwerkingsverband SBO/Kennisland
Team: Chris Sigaloff, Kimon Moerbeek, Noor Wieriniga
Website: www.onderwijspioniers.nl

Waar gaat het project over?
Onderwijs Pioniers stelt docenten in staat om door middel van financiële en intellectuele
ondersteuning een creatief en innovatief idee te realiseren dat bijdraagt aan een beter
functioneren van de school als geheel en aan een prettiger werkproces van docenten in het
bijzonder.
Concreet betekent dit een stimulerende campagne met brainstormsessies op scholen, een
bedrag van 5000 euro per project voor vijftien verschillende projecten, coaching en
toegang tot drie Pioniersateliers waar kennis en inspiratie centraal staat.
Onderwijs Pioniers beoogt eigenaarschap en initiatief terug te leggen bij docenten en
draagt daarmee bij aan vergroten van het innovatief vermogen van scholen. Onderwijs
Pioniers stimuleert ambitie en autonomie van de leraar. Daarbij kampen veel scholen met
vergelijkbare vragen. Het idee is dat niet alleen de scholen waar de ideeën met behulp van
Onderwijs Pioniers worden uitgedacht en uitgewerkt van de regeling kunnen profiteren,
maar dat andere scholen uiteindelijk ook baat hebben bij deze ideeën. Een andere positief
gevolg zou kunnen zijn dat bepaalde ideeën die in eerste instantie niet in aanmerking
komen voor begeleiding en financiering vanuit Onderwijs Pioniers alsnog worden opgepakt
door schoolbesturen zelf. Op deze manier zou Onderwijs Pioniers kunnen bijdragen aan een
stimulerend, zelfvernieuwend en ‘bottom up’ klimaat in het primair onderwijs. Tot slot zou
Onderwijs Pioniers kunnen bijdragen aan meer kennis over hoe sociale innovatie
gestimuleerd kan worden in een complexe sector als het onderwijs. Dit gebeurt onder
andere door een parallel onderzoek naast het programma.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
Wat betreft het slimmer maken van Nederland heeft Onderwijs Pioniers twee doelen voor
ogen: 1. Het herwaarderen van de rol van leraar. Door simpelweg leraren serieus te nemen
in hun ideeën over het functioneren van het onderwijs. 2. Een zelfvernieuwende dynamiek
in scholen te weeg brengen door ze te wijzen op een belangrijke kennisbron: de leraar. Een
extra mooie uitkomst zou nog kunnen zijn dat er naar aanleiding van Onderwijs Pioniers
daadwerkelijk opschaalbare innovaties het licht zien.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Het enthousiasme van leraren tijdens de brainstormsessies op scholen. Waar in het begin
vaak nog sprake is van een afwachtende, enigszins sceptische houding, ontstaat bij het
stellen van de juiste vragen (o.a. wat zou jij veranderen als je directeur van deze school
was?) al snel een broeinest van ideeën. Aanwezige directeuren stonden te kijken van wat er
allemaal over tafel kwam en gaven aan dat alleen al op deze manier eens samen
constructief en vrij nadenken over mogelijke verbeteringen winst op zich was.

Wat zijn de plannen voor 2009?
In 2009 ronden we de pilot in het primaire onderwijs (hopelijk met succes) af. Vervolgens is
het zaak het onderzoek te vertalen in overdraagbare kennis. Een belangrijke ambitie is om
in het schooljaar 2008-2009 vervolg te geven aan Onderwijs Pioniers en dan met name ook
in het voortgezet onderwijs.
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SWOT Brabant Designregio
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Team: Martijn Arnoldus, Joanne van den Eijnden, Joeri van den Steenhoven

Waar gaat het project over?
BrabantStad (de vijf grootste steden van Noord-Brabant en de Provincie) heeft de ambitie
om Brabant als designregio op de kaart te zetten. Kennisland is door de Provincie NoordBrabant gevraagd om een sterkte/zwakteanalyse te maken die inzichtelijk maakt hoe
Brabant er wat design betreft voor staat. Kennisland maakte uiteindelijk niet alleen die
analyse, maar stelde ook een aantal scenario’s op met keuzes die in Brabant gemaakt
moeten of kunnen worden. De scenario’s werden opgesteld in samenspraak met
sleutelpersonen en –organisaties van binnen en buiten Brabant.
Het eindproduct werd gepresenteerd tijdens een overleg van Gedeputeerden en
verantwoordelijk Wethouders, op het provinciehuis in Den Bosch.

Hoe draagt het project bij aan een slimmer Nederland?
Zoveel steden, zoveel ambities. In Nederland wil elke stad en elke regio wel uitblinken op
bepaalde sectoren, sleutelgebieden of speerpunten. Met het project rond Brabant als
Designregio heeft KL ingezet op het bijeenbrengen van allerlei personen en organisaties die
binnen en buiten Brabant met design actief zijn. In een aantal expertsessies zijn de
Brabantse ambities gezamenlijk getoetst op realiteitswaarde, met als bedoeling dat de
ambities daarbij aangescherpt konden worden. Het project heeft geresulteerd in een groter
commitment onder stakeholders voor een Brabants Designplan dat in 2009 moet worden
vastgesteld.

Welke anekdote of herinnering illustreert dit project bij
uitstek?
Voor Kennisland vormde het project niet alleen een kennismaking met de Provincie als
opdrachtgever, maar ook een kennismaking met de provincie als veelzijdige regio.
Gesprekken met sleutelpersonen brachten het projectteam naar centrale Brabantse
plekken. En naar de uithoeken van de regio. Daar waar het openbaar vervoer ons soms in de
steek liet en alleen de Greenwheels Peugeots uitkomst boden.

Wat zijn de plannen voor 2009?
Het SWOT-traject is eind 2008 afgerond. Daarmee was de opdracht voor KL afgerond. Wel
blijft KL in 2009 nauwe contacten onderhouden met de Provincie Noord-Brabant over de
opvolging die aan aanbevelingen uit de SWOT-analyse wordt gegeven.
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KL website, weblogs en nieuwsbrief
Projectteam: Marcel Oosterwijk
Opdrachtgever: Kennisland
Websites: www.kennisland.nl en www.kennisland.nl/nl/blog/

KL website
Het hervormingstraject van de KL website dat begin 2008 in gang is gezet met een
gebruikersonderzoek en brainstorm is halverwege het jaar on hold gezet. Reden hiervoor is
dat we eerst een beter beeld wilden hebben van de nieuwe (of tenminste verbeterde)
positionering van Kennisland. Op basis daarvan heeft begin 2009 een nieuwe brainstorm
plaatsgevonden, die het startsein is voor een definitieve upgrade. Tijdens de start van het
jubileumjaar op 2 oktober 2009 wordt de nieuwe KL website gepresenteerd.
Statistieken:
Bijna 67 duizend (een paar duizend meer dan in 2007) unieke bezoekers bezochten in totaal
139 duizend keer de website (13 duizend meer dan in 2007) en bekeken samen ruim 450
duizend pagina’s (60 duizend meer dan in 2007). De gemiddelde bezoektijd was ruim 4
minuten (1 minuut meer dan in 2007).
Opvallend:
• Er zijn 25 bomen gecompenseerd via Cleanbits
• De Nederlandse RSS-feed is 148.497 keer bezocht, de Engelse RSS-feed 11.431 keer.
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KL weblogs
In 2008 hebben KL’ers 75 blogposts geschreven en is de Nederlandstalige blog
(blog.kennisland.nl) bijna vierduizend keer bezocht (even vaak als in 2007). We zijn niet
geheel tevreden over het aantal posts en over het aantal bezoekers. Beide aantallen
moeten in 2009 omhoog. Een van de plannen is om de blog in de nieuwe website te
integreren. Daardoor zal de blog niet ‘weggestopt’ zijn, maar onderdeel uitmaken van een
dynamisch geheel van projecten, nieuwsberichten en events.

KL nieuwsbrief
In totaal 12 nieuwsbrieven hebben in 2008 de abonnees bereikt. We versturen de
nieuwsbrief nu een jaar met de nieuwsbrief-engine Blinker (blinker.nl) naar volle
tevredenheid. Niet alleen weten we nu per nieuwsbrief precies waar onze abonnees het
meest geïnteresseerd in zijn, maar ook blijft het adressenbestand mooi schoon. Het aantal
aan- en afmeldingen is constant en het aantal abonnees is gestabiliseerd tussen de 2000 en
2100. Op de nieuwe website zal de aanmeldfunctie voor de nieuwsbrief beter
gecommuniceerd worden. Tot die tijd zal een geautomatiseerde aanmeldprocedure
gecombineerd met een KL-brede aanmeldoproep in alle e-mailhandtekeningen hopelijk
voor meer abonnees zorgen.
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