
“Ben je fucked up, 
dan kom je fucked up 
mensen tegen.”
 
– Alex, 27 jaar

Onderzoek doen 
en beleid maken 
mét burgers
Hoe doe je dat?
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Decentraliseren is niet vrij van controverse.
Lees de reflectie van Pieter Hilhorst en Jos 
van der Lans.

Feed Forward is een methode om samen 
met burgers onderzoek te doen en beleid te 
maken. Met behulp van verhalen ophalen en 
najagen in het systeem wordt de leefwereld 
van burgers en de systeemwereld van orga-
nisaties dichterbij elkaar gebracht. Lees hier 
meer over de methode.

1 Decentralisatie

2 Feed Forward

“Laten we het stadhuis 
als gebouw gewoon 
sluiten, zorg maar dat 
mensen met je mee naar 
buiten gaan. Mensen die 
beleid maken moeten 
óók weten wat er echt 
speelt.”

– Marjo (wijkmanager) 

2015 was het jaar van de decentralisaties. In samenwerking met de gemeente 
Nijmegen heeft Kennisland jongLAB opgezet: een social lab om de leefwereld 
van jongeren en de systeemwereld van organisaties die hen proberen te helpen 
dichter bij elkaar te brengen. Wat levert een social lab op voor de stad Nijmegen? 
Welke inzichten zijn ook waardevol voor andere gemeenten die samen met bur-
gers op een open manier beleid willen maken? Je leest het in deze publicatie. 

In 2015 werden de takenpakketten ‘werk en inkomen’, ‘jeugdzorg’ en ‘zorg aan lang-
durig zieken en ouderen’ overgeheveld van het Rijk naar gemeenten1. Volgens de VNG 
wordt 2016 het jaar van de innovatieve oplossingen. “We zullen innovatief moeten zijn. 
Oplossingen zullen uiteindelijk lokaal gevonden worden, dicht bij de mensen om wie 
het gaat.”, zei VNG-voorzitter Jan van Zanen in zijn nieuwjaarsboodschap. Maar hoe doe 
je dat eigenlijk, oplossingen vinden, dicht bij, of beter nog: mét de mensen om wie het 
gaat? De gemeente Nijmegen was haar tijd vooruit en zag de transitie als kans om de 
slimheid en capaciteit die in de stad aanwezig is te benutten. Zij wilde niet vóór, maar 
samen mét burgers nieuwe diensten, werkpraktijken en beleid ontwikkelen. Daarom 
zette de gemeente Nijmegen in samenwerking met Kennisland een social lab op. Een 
social lab is een tijdelijke samenwerking op locatie tussen beleidsmakers, ambtenaren, 
professionals en burgers om te werken aan vernieuwing en verbetering rond een maat-
schappelijke vraagstuk. In Nijmegen werd ‘jongLAB’ opgezet, met de onderzoeksvragen: 
“Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?”. 

Het jongLAB-team werkte acht maanden met de door Kennisland ontwikkelde Feed 
Forward-methode2 aan de antwoorden op deze vragen. Wat levert zo’n lab concreet op 
voor de stad? En hoe worden de uitkomsten goed verduurzaamd? We bespreken het 
werkproces en de vijf huidige uitdagingen in het jongerenbeleid van Nijmegen. Daarna 
laten we zien welke nieuwe diensten er zijn ontwikkeld in de vorm van prototypes, en 
wat er nodig is om die prototypes te verduurzamen. Tot slot delen we vier belangrijke 
inzichten die ook voor andere gemeenten die samen met burgers onderzoek doen en 
op een open manier beleid maken, van waarde zijn.

Inleiding

http://www.socialevraagstukken.nl/16-een-jaar-decentralisatie-van-het-sociaal-domein-een-tussenstand/
https://www.kl.nl/nieuws/feed-forward-stories-re-designing-public-policies-services-through-knowledge-co-production/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/nieuwjaarsboodschap-vng-voorzitter-jan-van-zanen
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Feed Forward-stappen.
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1. 
Social lab:  
het werkproces
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Lees hier meer over het project jongLAB. 

3  JongLAB

Er is in acht maanden tijd hard gewerkt om jongeren en organisaties (denk aan de 
gemeente, scholen en welzijnsinstanties) dichter bij elkaar te brengen in het project 
jongLAB3 in Nijmegen. Hoe gaat zo’n lab opzetten en runnen in zijn werk? Een greep uit 
het werkproces en de cijfers:

Werkproces en cijfers
... Er is een multidisciplinair team gevormd van twintig mensen: ambtenaren, een 
kunstenaar, jongerenwerkers, een docent, onderzoekers, jongeren en studenten. 
Zij hebben vaardigheden ontwikkeld aan de hand van de methode ‘Feed Forward’, 
zoals werken met digitale tools, verhalen ophalen en publiceren en publieke events 
organiseren. 

… Er zijn in twintig teamdagen 51 verhalen op verschillende locaties opgehaald, denk 
bijvoorbeeld aan Plein 44, de shishalounge, het Kronenburgerpark, de kroeg, het AZC 
en via scholen en welzijnsinstanties. Eerst zijn verhalen opgehaald bij jongeren, daarna 
werd op hun verhalen gereflecteerd in ‘het systeem’, bij mensen in organisaties zoals 
schuldhulpverleners, ambtenaren en schooldirecteuren. De verhalen zijn gedurende 
het werkproces als onderzoeksmateriaal gepubliceerd op de openbare jongLAB-blog.
 

https://www.kl.nl/nieuws/jonglab-social-lab-nijmegen/
https://medium.com/jonglab-nijmegen
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Lees hier meer over het Prototype Festival 
van jongLAB en Jimmy’s of bekijk het filmpje 
gemaakt door NimmaTV. 

4   Protoype Festival

… Uit de verhalen zijn in een collectieve evaluatie vijf rode draden gedestilleerd  
(terugkerende maatschappelijke uitdagingen waarop nieuw jongerenbeleid kan worden 
ontwikkeld en actie kan worden ondernomen), waarvoor zestien ideeën zijn bedacht. 

… Er zijn door het jongLAB-team zeven ideeën uitgewerkt tot kansrijke prototypes, 
die zijn geadopteerd door tenminste zes organisaties in Nijmegen op het Prototype 
Festival4, een publiek slotevenement georganiseerd met lokaal jongerennetwerk 
Jimmy’s. 

… Er zijn via reflectietafels, social media en de evaluaties nieuwe verbindingen en 
samenwerkingen tot stand gekomen tussen 150 ambtenaren, professionals, jongeren-
werkers, wethouders en politici die zich met jongerenvraagstukken bezighouden in de 
stad en de regio Nijmegen.

Tijdlijn van jongLAB Nijmegen (Kennisland, CC BY)
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1: onderwijsLAB
2: doosje levensgeluk
3: digitale sociale netwerkkaart
4: re-connect kit
5: verhalenkamer
6: route024 hulp (niet gelukt)
7: lerend ‘systeem’-netwerk

https://www.kl.nl/events/jonglab-en-jimmys-prototype-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=7fIjgpXWY_A
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2.  
Vijf rode  
draden
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“Ben je fucked up, 
dan kom je fucked 
up mensen tegen.”

– Alex (27)

Uit de verhalen van jongeren en organisaties in Nijmegen heeft het jongLAB-team aan 
de hand van collectieve evaluaties vijf rode draden gevonden: terugkerende thema’s die 
een uitdaging vormen voor jongeren, organisaties en beleidsmakers in Nijmegen. 

1. Jongeren ervaren uitsluiting door gesloten sociale (jongeren)
netwerken én organisaties

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Kyra (24): 

“Ik wil wel in contact zijn, maar voel me onhandig met zo’n grote kloof om 

met die buren bijvoorbeeld, met die jonge mensen, in contact te zijn.”

Of het verhaal van Alex (27): 

“Het leven is een weerspiegeling van jezelf. Ben je fucked up, dan kom je 

fucked up mensen tegen.” 

En dit zegt Linh (16): 

“Eerst had ik dus veel steun van Jongerencentrum Zwanenhoek. Ik kreeg er 

huiswerkbegeleiding en ze steunden mij met een luisterend oor toen mijn 

opa en oma overleden. Maar nu is het voor mij dicht: de leeftijd is naar 

beneden gegaan.”

https://medium.com/jonglab-nijmegen/je-moet-juist-met-elkaar-in-contact-blijven-7d4d6ccdee89#.jcpoku16q
https://medium.com/jonglab-nijmegen/een-gulden-middenweg-tussen-mij-en-de-maatschappij-542d37f11e32#.xk5omseok
https://medium.com/jonglab-nijmegen/te-oud-voor-het-jongerencentrum-te-jong-om-alleen-te-zijn-8ab35b5a410f#.oatwv7lg1
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Jongeren en professionals vertelden hun verhalen.
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“Ik kreeg de tip 
dakloos te worden, 
zodat ik een  
uitkering kon  
aanvragen.”

– Ann (25)

2. Netwerken, diensten en organisaties sluiten niet goed  
op elkaar aan

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Nino (22): 

“Eerst wil ik minder zorgen. Ik wil graag werken om mijn schulden af te 

betalen. Maar ik wil niet stoppen met school, dan verlies ik ook mijn studie-

financiering.” 

En de hulp die Rik van welzijnsorganisatie R75 hem kan bieden: 

“Ai, dat wordt lastig. Ik word sinds de decentralisering van gemeentes 

betaald door de gemeente Nijmegen. Je moet eigenlijk hulp zoeken in de 

gemeente Arnhem.”

Of het verhaal van Ann (25): 

“Ik kreeg de tip dakloos te worden, zodat ik een uitkering kon aanvragen.”

3. Gesloten politieke processen

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Marjo (gemeentelijke wijkmanager Dukenburg): 

“Laten we het stadhuis als gebouw gewoon sluiten, zorg maar dat mensen 

met je mee naar buiten gaan. Mensen die beleid maken moeten óók weten 

wat er echt speelt.”

https://medium.com/jonglab-nijmegen/gewoon-laten-klappen-7dea07b8f942#.qqfedjrso
https://medium.com/jonglab-nijmegen/regelvrije-ruimte-nodig-1db7bb28f593#.ult6lzlyp
https://medium.com/jonglab-nijmegen/maak-van-je-hart-geen-moordkuil-4f4c45433766#.19qxj408q
https://medium.com/jonglab-nijmegen/uit-de-black-box-f1cd593fe947#.nwdpvp3k0
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“Ik voel me  
totaal niet  
vertegenwoordigd 
door de politiek  
of de gemeente.” 
 
– Zeno (24)

Of het verhaal van Zeno (24): 

“Ik voel me totaal niet vertegenwoordigd door de politiek of de gemeente. 

Denk jij dat we een democratie hebben? Nee, er heerst armoede. Mensen 

worden uitgebuit, misleid en genaaid, ze worden slaafs gemaakt en dienen 

als grondstof voor de elite zodat zij goed kunnen leven. Er heerst een schijn 

aan keuzevrijheid in de wereld.”

4. Onbenutte kansen voor samenwerking tussen jongeren,  
jongerenwerk en onderwijs

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Reza (23): 

“Ik pleit voor preventie. Als er toen iemand naar mij toe was gekomen, met 

mij was gaan praten, gevraagd had: ‘Wat doe je?’ En: ‘Wat wil je?’ Dan was 

het misschien anders gelopen.”

En de reflectie van Paulien (docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hoge-
school Arnhem en Nijmegen): 

“Ik zou ons onderwijs aan de HAN met inzichten uit de verhalen van jongeren 

willen verrijken. De verhalen geven namelijk weer nieuwe aanknopingspunten 

voor hoe je interventies kan ontwerpen. Niet om gelijk bestaande technieken  

en werkwijzen overboord te gooien, maar hoe je dit ook op een sociaal  

innovatieve wijze met designmethoden kan doen.”

https://medium.com/jonglab-nijmegen/geen-verhaal-effec2477cea#.qg7h1vqqq
https://medium.com/jonglab-nijmegen/ik-wil-mezelf-bewijzen-8cd75c414f1c#.ddnfeoffv
https://medium.com/jonglab-nijmegen/de-kracht-van-ontwerpdenken-voor-beleidsprocessen-in-maatschappelijke-vraagstukken-28258779b9f7#.al6hs5myo
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5. Gebrek aan sociale status in de stad

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Amir (18): 

“Ik heb een verblijfsvergunning, maar mijn familie heeft dat na vijf jaar nog 

steeds niet. Dat is onprettig, want ze kunnen niks in het AZC, maar het is 

hun enige optie.”

Of het verhaal van Michael (22): 

Michael lives out on the streets. At night, he is allowed to sleep in the night shelter, 
where he gets in around 8 PM to have dinner and has to leave around 10 AM after he 
had breakfast. 

“A normal day is a boring day. I don’t have any money, and sometimes I just 

hang around and wait until I can go back to the night shelter again.”

Verhalen ophalen met behulp van een ‘agenda’:  

wat zou jij anders willen zien in de stad?

https://medium.com/jonglab-nijmegen/gewoon-je-leven-mogen-leiden-c97dd87f7dd3#.jjxi5kpjt
https://medium.com/jonglab-nijmegen/trust-the-country-and-its-people-30dbee0f7d7e#.5s8h5lura
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3.  
Zeven kansrijke  
prototypes
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Naar aanleiding van de vijf rode draden zijn zeven prototypes ontwikkeld: ideeën voor 
nieuwe diensten die in het klein worden uitgeprobeerd om te testen of ze echt ingaan 
op één of meerdere van bovengenoemde vraagstukken en het systeem uitdagen zich 
anders in te richten (bijv. aanpassen van regelgeving, processen en werkculturen). Met 
behulp van feedback en een samenwerking tussen jongeren en organisaties worden 
deze prototypes geadopteerd door zeker zes organisaties in Nijmegen. Zij gaan de  
prototypes doorontwikkelen en verduurzamen. Elk kansrijk prototype lijkt tenminste 
twee ingrediënten te hebben waardoor verduurzaming mogelijk wordt: de urgentie 
van het onderliggende maatschappelijke vraagstuk (bijv. door veel jongeren en veel 
schulden), en energie van mensen in organisaties die zin hebben om met elkaar 
samen te werken.  

Prototype 1: De verhalenkamer

Bureau Onderzoek en Statistiek in Nijmegen doet nu vooral cijfermatig beleidsonder-
zoek, zonder hulp of inspraak van burgers. Hoe kan er op basis van niet alleen cijfers, 
maar ook verhalen uit de stad samen en op een open manier nieuw beleid gemaakt 
worden? Kortom: kan er naast een ‘rekenkamer’ ook een ‘verhalenkamer’ bestaan?

Adoptiestatus: de gemeente Nijmegen onderzoekt mogelijkheden voor borging in 
samenwerking met docenten en studenten van de HAN door inbreng van stedelijke 
vraagstukken van beleidsmakers en welzijnsprofessionals.    

Nog nodig: nieuwe onderzoeksvaardigheden in het huidige team van Bureau Onder-
zoek en Statistiek, leeruitwisselingen tussen beleidsmakers van andere social labs, een 
duidelijker beeld van de impact van de verhalenmethode, commitment en urgentie 
over het te onderzoeken beleidsvraagstuk vooraf. 
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Prototype 2: De digitale sociale netwerkkaart 

Nijmeegse jongeren geven aan dat ze moeite hebben met het vinden van antwoorden 
op hun hulpvragen, en met het vinden van leuke plekken in de stad waar ze anderen 
kunnen ontmoeten. Daarom maken we een digitale, gecrowdsourcete netwerkkaart, 
waarop zowel jongeren als organisaties kunnen aangeven welke instanties én welke 
leuke activiteiten en netwerken er in (de regio) Nijmegen zijn. 

Adoptiestatus: de digitale kaart wordt gemaakt in samenwerking met jongerennetwerk 
Jimmy’s en de gemeente Nijmegen.  

Nog nodig: advies en ervaring om mislukking van deze technologische interventie te 
voorkomen: wat is de beste manier om zo’n kaart te maken? Wat is een goede plek 
voor deze kaart?
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Prototype 3: Toolkit Re-connect

Sluit jij weleens iemand uit? En is dat bewust, of onbewust? En hoe kun je mensen 
eigenlijk goed ‘insluiten’? jongLAB ontwikkelt een toolkit met gesprekskaarten om 
jongeren en organisaties (bijv. welzijnsorganisaties, scholen, sportclubs) in de stad 
bewust te maken van hun uit- en insluitgedrag.

Adoptiestatus: de dialoogkaarten kunnen worden ingezet om gesprekken aan te gaan 
over de kwaliteit van organisaties, zoals bij de HAN in een gesprek over het studieloop-
baantraject. GroenLinks heeft interesse om de toolkit door te ontwikkelen.  

Nog nodig: professionaliseren van de toolkit, online zetten, introduceren bij de nieuwe 
‘jeugdverbinder’ die zojuist is aangesteld door de gemeente. 

jongLAB-leden presenteren de digitale sociale  

netwerkkaart op het Prototype Festival 
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“Het is  
duidelijk dat  
zo’n beleids- 
cyclus tijd kost 
maar voor  
jongeren gaat  
de tijd vijf keer 
zo snel, die willen 
direct resultaat 
zien.”  
 
– Robin, Tandem  
Welzijn 

Prototype 4: Infographic over gemeentebeleid

Hoe werkt gemeentebeleid eigenlijk? En hoe zou het anders kunnen werken? Samen 
met jongeren, ambtenaren, wethouders, kunstenaars, docenten en studenten ontwierp 
jongLAB een infographic en een workshopposter5 over dit complexe onderwerp om het 
voor iedereen begrijpelijk te maken waardoor actie ondernemen makkelijker wordt. 

Adoptiestatus: vrij te downloaden op de website van Kennisland. Wordt gebruikt in 
lessen van de HAN, in gesprek over plaatsing op de website van de VNG. 

Nog nodig: publicatie op de website van de gemeente Nijmegen, gebruik door  
bewonersorganisaties en gemeentes vergroten door betere verspreiding.

Prototype 5: Lessen in levensgeluk 

In Nijmegen leven jongeren met schulden. Hoe ga je beter voorbereid de wereld in? En 
wie helpt je bij (financieel) zelfstandig worden? Met ‘lessen in levensgeluk’ besteden we 
in een leersessie persoonlijke aandacht aan overzicht scheppen in de financiële situatie 
van jongeren die 18 worden. 

Adoptiestatus: het ROC gaat samen met jongeren, de gemeente Nijmegen en 
welzijnsorganisatie het Inter Lokaal de ‘levensles’ ontwerpen. Ook wil het ROC en de 
gemeente Nijmegen kijken hoe zij het steunfonds voor studenten kunnen vergroten 
zodat zij met minder schulden aan het werkende leven kunnen beginnen. 

Nog nodig: commitment en concrete afspraken hogerop bij de gemeente, jongeren-
werk en het ROC.

Prototype 6: Onderwijslab HAN 

Tweemaal per jaar een talentprogramma organiseren: een mini-labschool als onder-
wijsmethode aan de HAN-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening om de 
labwerkprincipes te gebruiken in het onderwijs (ontwerpdenken, prototypes maken, 
verhalen ophalen en gebruiken, Feed Forward).  

De infographic en de workshopposter zijn te 
downloaden op onze website.

5 Downloaden

https://www.kl.nl/publicaties/gemeentebeleid-hoe-werkt-dat-infographic/
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Adoptiestatus: HAN-docenten en de curriculumcoördinator zijn inmiddels een proef-
tuin ‘Sociale Cohesie’ gestart. 

Nog nodig: verbinding met de prototypes ‘Verhalenkamer’ en ‘Lerend netwerk’.

Prototype 7: Lerend netwerk met 150 professionals 

Er bestaat nogal wat concurrentie en soms miscommunicatie tussen organisaties die 
rond jongerenvraagstukken werken (scholen, welzijnsorganisaties, gemeente). Een  
betere samenwerking kan op een aantrekkelijke, lerende manier worden vormgegeven 
in bijeenkomsten, waarin organisaties elkaar kunnen ontmoeten rond verhalen van 
jongeren. Ze worden op een constructieve manier uitgedaagd samen te werken rond 
taaie vraagstukken en willen ook problemen tussen organisaties bespreken.

Adoptiestatus: nog niet geadopteerd, wel interesse vanuit de gemeente, wellicht een 
mooie uitdaging voor de jeugdverbinder, gemeente en Jimmy’s om te organiseren 

Nog nodig: meer zichtbaarheid  en urgentie rond dit probleem; eigenaarschap in de 
gemeente.

Met 
ee

n ‘re
flec

tie
taf

el’
 va

n ve
rsc

hille
nde o

rga
nisa

tie
s 

maa
kte

n w
e e

en
 st

art
 m

et 
het 

ler
en

d netw
erk

.

https://medium.com/mwd-onderwijs-innovatie/intro-proeftuin-sociale-cohesie-4ed7d9de05db#.bwfdk6p5z
https://medium.com/mwd-onderwijs-innovatie/intro-proeftuin-sociale-cohesie-4ed7d9de05db#.bwfdk6p5z
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Wie speelt een rol?

En wat doen zij?

formele manieren:

informele manieren:

info

burgerinitiatieven

Hoe kun je beleid beïnvloeden?

inwoners

inwoners

inwoners

inwoners

coalitie

oppositie

kiezen

=

vaardigt wethouders af

maakt een
programma voor
de komende 4 jaar

deelnemen aan een adviesraad of -commissie

lid worden van een politieke partij

invloed!

invloed!invloed!

invloed!

organisaties
en instellingen

ambtenaren
die beleid

voorbereiden
en uitvoeren

ambtenaren
die beleid

voorbereiden
en uitvoeren

het college van
burgemeester

en wethouders 

college van
B & W

college van
burgemeester
en wethouders

wijkraad

wijkraad

De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan van de gemeente. 
De raad bestaat uit mensen van 
verschillende politieke partijen. 
Raadslid zijn is meestal  een bijbaan.

stemmen met 
elkaar af

• 4 jaar lang de inwoners van een 
gemeente vertegenwoordigen
• in hoofdlijnen het beleid bepalen
• besluiten nemen over voorstellen 
van het ‘college van B & W’ 
• controleren of het college de 
besluiten goed uitvoert
• bepalen hoeveel geld waaraan 
wordt uitgegeven 

info
Ook wel ‘dagelijks bestuur’ genoemd.
In het ‘college van B & W’ heeft iedereen 
een eigen portefeuille ( = takenpakket) 
met beleidsonderwerpen, zoals 
onderwijs, wonen of jongerenbeleid. De 
burgemeester wordt apart benoemd.

GEMEENTEBELEID, HOE WERKT DAT?

Hoe komt beleid tot stand?

inspraak tijdens de raadsvergadering

Als inwoner kun je een burgerinitiatief indienen. Zo krijg je onderwerpen, 
plannen of voorstellen direct op de agenda van de gemeenteraad. 
Dat kan bijvoorbeeld:
• via een wijkraad
• zelfstandig, door handtekeningen op te halen

Inwoners kunnen solliciteren naar een plek in een adviesraad of 
-commissie, zoals die van jeugd of cultuur. Deze raad of commissie kan 
op elk moment, gevraagd en ongevraagd, advies geven aan het college 
van B & W over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. 
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over standpunten of helpen met bijvoorbeeld campagne voeren.
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https://www.kl.nl/publicaties/gemeentebeleid-hoe-werkt-dat-infographic/


21

4. 
Vier inzichten voor 
open beleid maken
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Wat hebben we geleerd van acht maanden open beleid maken en open onderzoek 
doen aan de hand van samen verhalen ophalen, verhalen najagen in het systeem en 
het prototypen van nieuwe initiatieven? Deze vraag hebben we in jongLAB voortdurend 
en collectief geëvalueerd via reflectietafels met professionals, het Prototype Festival 
en een tijdlijnevaluatie in samenwerking met Jimmy’s/Tandem, de HAN en de ge-
meente. Een greep uit de ervaringen:

Ervaringen
“jongLAB is een erg goed en leerzaam traject geweest, waarin het luisteren en de 
beleving van jongeren vooropstaat, en daarna pas de analyse en de organisaties en 
wat is er al betrekken.” - Marjo, beleidsmedewerker jeugd, gemeente Nijmegen 

“Het multidisciplinaire team maakt het echt interessant: een grafisch ontwerper, een 
kunstenaar, ambtenaren, studentenjongeren en jongerenwerkers werken niet zo gauw 
samen in een team en kunnen veel van elkaar leren.” - Ruben, jongere en student 

“Het is bijzonder dat een vreemde een verhaal wil vertellen en dat ik leer hoe ik dit 
verhaal kan ophalen en opschrijven.” - Joris, jongere en student 
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“Sinds ik betrokken ben bij jongLAB hoor ik mezelf andere dingen zeggen. Bijvoorbeeld 
dat we een vraagstuk altijd moeten omdraaien zodat we verschillende perspectieven 
mee kunnen krijgen.” - Mandy, beleidsmaker jeugd, gemeente Nijmegen

“Organisaties verfrissen zichzelf met externe consultants. Verfrissing tussen organisaties, 
daar is nog veel te behalen.” - Robin, Tandem Nijmegen

“Hoe langer ik in jongLAB meedoe, hoe meer ik verbindingen zie met mijn eigen 
organisatie om het echt ‘weg te kunnen zetten.” - Paulien, docente aan de HAN

We sluiten jongLAB af met vier opgedane inzichten over het werken aan maatschap-
pelijke vraagstukken rond jongeren voor de stad en de regio Nijmegen. Tegelijkertijd 
hopen we dat deze inzichten ook anderen die in hun eigen gemeenten bezig zijn of 
aan de slag willen met projecten waarin samen met burgers onderzoek gedaan wordt  
om zo op een open manier beleid te kunnen maken. Zo wordt 2016 het jaar waarin 
niet voor, maar vooral samen mét burgers nieuwe diensten en slimme aanpakken 
worden ontwikkeld. 

jongLAB-teamleden in overleg.
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Inzicht 1: Werk aan sociale innovatie en systeemverandering door 
cultuurverandering    

Maatschappelijke uitdagingen kenmerken zich door een veelheid aan ‘kapotte verbin-
dingen’ tussen problemen, mensen en organisaties. Zoals bijvoorbeeld in het verhaal 
van Nino die geen uitweg ziet door schulden, terwijl instanties naar elkaar wijzen 
of verzanden in aan elkaar opgelegde bureaucratie. Daardoor is het lastig te onder-
zoeken op welke manier de kapotte verbindingen invloed op elkaar uitoefenen. Zo’n 
uitdaging is er daarom bij gebaat om deze kapotte verbindingen in ieder geval zicht-
baar te maken, en zo nodig te repareren. Technologische oplossingen als een nieuwe 
app, tool of website nemen gebrekkig functionerende systemen vaak niet voldoende 
in ogenschouw. Daardoor veranderen de sociale relaties rond maatschappelijke 
problemen nauwelijks. In het ergste geval reproduceert een technologische oplossing 
verbroken of slechte sociale relaties simpelweg. In onze ervaring kan systeemveran-
dering pas optreden als een oplossingsrichting onderliggend gedrag, culturele opvat-
tingen en omgangsvormen blootlegt en aan de tand voelt. Maar hoe spoor je aan tot 
nieuw taalgebruik? Hoe nodig je mensen uit zich anders op te stellen? En hoe leg je 
gedrag of scepsis op een constructieve manier bloot? Zulke lastige vragen verdienen 
meer ruimte in decentralisatieprocessen. Pas dan kunnen we denken  aan andere 
aanpassingen: nieuwe regels, gedragscodes of werkprocessen. 

Inzicht 2: Verhalen vertellen is niet genoeg, check verhalen om ze te 
gebruiken 

Storytelling vindt haar origine in de branding- en marketingsector, maar wordt in 
toenemende mate ingezet in en door de publieke sector. Werken met verhalen is hot, 
maar gemeenten lopen een kans mis als verhalen slechts worden ingezet als marketing 
en branding van de stad. Wanneer worden verhalen daadwerkelijk een bron voor 
maatschappelijke verandering? Verhalen inzetten als bron voor het maken van beleid 
moet nauwkeurig gebeuren, anders dreigt het gevaar van scepsis over de zin ervan. 
Wij ondervinden dat verhalen aanzetten tot actie wanneer ze de ervaringen, ideeën 
en oplossingsrichtingen van de verhalenverteller (burger, professional, ambtenaar) 
bevatten. Daarnaast leren burgers en organisaties elkaar kennen in de praktijk van de 

“Laten we van 1 uur  
‘s middags tot 10 uur  
‘s avonds werken,  
anders zijn we weer  
zo ‘ambtenaar’ bezig, 
van 9 tot 5! Jongeren 
kun je dan ‘s avonds 
spreken.”  
 
– Marieke, ambtenaar 
en teamlid jongLAB

https://www.kl.nl/nieuws/gewoon-laten-klappen/
https://www.kl.nl/nieuws/gewoon-laten-klappen/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/storytelling-in-het-sociale-domein-leren-van.8939219.lynkx
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verhalenvertellerij en de collectieve evaluatie van die verhalen: burgers voelen zich 
direct gehoord en vereerd, beleidsmakers voelen zich verbonden met de doelgroep 
waarvoor ze werken. Waar cijfers aanleiding kunnen geven om tot actie over te gaan, 
onthullen verhalen welke actie dat zou kunnen zijn. Maar zijn twintig verhalen van 
jongeren ook direct representatief voor andere jongeren en hun problemen in de stad? 
Nee. Daarvoor zijn gedegen checks nodig: een check bij het systeem om te vragen naar 
een tegen- beeld of -ervaring (“zijn er meer jongeren zoals hij/zij met schulden?”), een 
check bij bestaande cijfers en statistieken (“wat denken we al te weten?”), een check 
bij politici en managers in reflectiemomenten, en checks met eindgebruikers door het 
ontwikkelen van prototypes. Zoals Gerhard Dekker, directeur van bureau Onderzoek 
en Statistiek in de gemeente Almere eens opmerkte: “Alleen als je de cijfers en de ver-
halen samenbrengt krijg je het juiste negatief voor een goede foto van de stad.” Met 
deze methode vol checks legt een stad haar oor echt te luisteren bij haar inwoners en 
medewerkers. Daardoor wordt de stad met al haar mooie en lelijke kanten als geheel 
zichtbaar, inclusief verbroken verbindingen en de mogelijkheden om deze te repareren.

Inzicht 3: Maak concurrentie en (historisch) onbegrip zichtbaar 

Je verwacht dat iedereen uiteindelijk werkt voor een publieke zaak, voor, door en 
met jongeren aan een mooie stad. Toch was een terugkerend thema in Nijmegen de 
concurrentie en het onbegrip tussen organisaties (scholen, gemeente, welzijns-  
instanties) rond maatschappelijke vraagstukken. De verhalen laten zien dat de burger 
door organisaties wordt opgedeeld in categorieën als wonen, werk, gezondheid en 
scholing, en daarmee ook de bijbehorende budgetten. Waarom? Het lijkt efficiënt 
en passend bij de decentralisaties: vragen en problemen, die voor een burger vaak 
met elkaar verbonden zijn, verdelen tussen verschillende organisaties die diensten 
aanbieden en een verzamelpunt creëren om alle vragen bij elkaar te brengen (zoals 
de STIPs6 in Nijmegen). In de praktijk laten de verhalen zien dat er toch miscommu-
nicaties en diensten zijn die niet goed op elkaar aansluiten. Organisaties noemen 
tanende budgetten, bureaucratie en versnippering als redenen, maar in onze ervaring 
ontbreekt het instanties dikwijls ook gewoonweg aan zin om samen te werken. Er 
bestaan diepgewortelde, door de geschiedenis ingegeven beeldvorming en aannames 
over elkaars werk en functioneren. Als reactie op de vraagstukken van jongeren hoorde 

“Alleen als je  
de cijfers en de 
verhalen samen-
brengt krijg je 
het juiste negatief 
voor een goede 
foto van de stad.” 
 
– Gerhard, Bureau  
Onderzoek en Statistiek 
gemeente Almere

Een STIP is een wijkcentrum. De negen STIPs 
werken in Nijmegen nauw samen met de 
Sociale Wijkteams rond vragen of problemen 
rond ziekte, beperking en zelfstandig wonen. 
Lees meer

6 STIP

http://www.stipnijmegen.nl/
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het jongLAB-team meer dan eens: “Dat weet ik al”, “Dat doen wij al”, “Dat doen zij al”, 
of “Dat doen wij beter.” Intern houden organisaties zich fris door af en toe een externe 
consultant in te huren. Maar hoe houdt het bredere stelsel van maatschappelijke of  
publieke organisaties zichzelf fris? Die vraag wordt in het decentralisatieproces te weinig 
gesteld. gemeenten hebben hierin een belangrijke rol te spelen: zij kunnen sturen op 
zowel concurrentie als samenwerking tussen organisaties die werken aan maatschap-
pelijke vraagstukken. Ze kunnen de kwaliteit beheren en tegelijkertijd betere tools 
ontwikkelen om in- en uitsluitingspraktijken van organisaties te herkennen en aan te 
pakken. Ze kunnen meer budgettaire ruimte (en tijd) creëren voor innovatie en leren. 
Tegelijkertijd mogen gemeenten niet vergeten dat zij zelf ook speler zijn in een maat-
schappelijk krachtenveld. Zij zijn ook niet waarden-, relatie- of geschiedenisvrij. 

Inzicht 4: Samen onderzoek doen is de beste voorbereiding op  
vernieuwing

In jongLAB, maar ook in andere social labs7 die Kennisland met gemeenten heeft 
georganiseerd, bestaat er spanning tussen goed samen onderzoek doen en concrete 
acties ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen daadwerkelijk aan te pakken.  
Samen met burgers goed onderzoek betekent: veel tijd investeren, aannames uitstellen, 
nieuwe vaardigheden ontwikkelen, mensen zoeken om verhalen op te tekenen,  
checken, dubbelchecken en de uitkomsten samen evalueren. Kortom, het is veel 
werk dat normaal gesproken aan experts wordt uitbesteed en in het begin weinig 
echt concrete acties oplevert. Hierdoor bestaat de kans dat mensen afhaken, omdat 
mensen van nature juist pas graag in actie komen en de handen uit de mouwen willen 
steken zodra ‘de oplossing’ in zicht is en de horizon concreet wordt. Ook bestaat de kans 
dat deelnemers in een social lab niet genoeg zelfstandigheid ervaren op weg naar die 
concrete horizon. Als dit gebeurt is dat funest voor het sociale innovatieproces. In onze 
ervaring creëren oplossingen zonder goed vooronderzoek en zonder samenwerking 
alleen maar méér maatschappelijke uitdagingen. Hoe kun je energie, zelfstandigheid en 
ondernemingszin organiseren en creëren, zonder dat mensen meteen in de ‘oplosstand’ 
gaan staan? Op weg naar meer open, collectieve beleidsmakerij is een goed werkproces 
en een goede facilitator daarom essentieel. In dit proces zou een beleidsmaker dus 
over andere vaardigheden moeten beschikken dan hij of zij nu vaak bezit. Energie  
creëren en vasthouden in groepsprocessen, op locatie werken, een gedegen onder-

Bekijk ook onze case ‘Labs: proeftuinen in 
terra incognita’.

7 Social labs

“Dat weet ik al.”, 
“Dat doen wij al.”, 
“Dat doen zij al.”

https://www.kl.nl/cases/labs-proeftuinen-terra-incognita/
https://www.kl.nl/cases/labs-proeftuinen-terra-incognita/
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zoeksproces begeleiden, uitsluiting opsporen en tegengaan: dat is nogal wat! Op 
deze kwaliteiten kan dus nog beter getraind worden, zowel in gemeenten als in  
opleidingen die ambtenaren en professionals klaarstomen voor een toekomst in  
werken rond maatschappelijke vraagstukken.
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Tot slot
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“Ik geef nooit op 
en ik bijt me vast. 
Er is altijd een 
opening voor  
verandering.”

– Levi (23)

Lees het hele verhaal van Levi op de  
jongLAB-blog. 

8 Het verhaal van Levi

jongLAB heeft altijd de intentie gehad om na enige tijd weer uit Nijmegen te ver-
trekken: een lab moet geen nieuwe speler (met de bijbehorende belangen) worden, 
maar gebruikt worden als vliegwiel om elkaar beter te kunnen zien, horen en vinden 
en beter te kunnen samenwerken in een dorp, stad of regio. We sluiten graag af met 
wijsheid van jongere Levi (23)8, hij is onder andere werkzaam bij de HAN en actief lid 
van jongerennetwerk Jimmy’s. 

Levi is, in zijn eigen woorden, ‘goed verkeerd begonnen’ in het leven: hij werd elf weken 
te vroeg geboren. Hierdoor kreeg hij cerebrale parese en heeft hij een disharmonisch 
intelligentieprofiel. Maandenlang werkten we in Nijmegen met Levi samen. Soms 
begrepen we elkaar, soms niet. Maar we leerden elkaar wonderlijk genoeg pas echt 
kennen, en echt begrijpen, toen we in jongLAB ook zijn levensverhaal optekenden en 
publiceerden. Die paar uurtjes op de bank brachten zoveel meer dan zijn verhaal. Het 
bracht aandacht, begrip, humor, waardering; elementen die in ‘de decentralisaties’ nog 
wel eens ontbreken. We wensen Levi, de Jimmy-jongeren, en alle andere jongeren die 
hun verhaal hebben verteld aan jongLAB veel wijsheid toe. 

“De dokters zeiden dat ik nooit zou kunnen lopen, steppen of fietsen. Maar 

ik ben onder andere van Calgary naar Vancouver gefietst, met mijn vader. 

(..) Dat moet je dus met je beperking doen. Ondernemen! En niet: wat ben ik 

zielig. Nee, je moet zelf scherp en ad rem zijn. Ik heb in principe geen achter-

stand. Ik krijg een achterstand door de perceptie van anderen, die ervaringen 

met andere mensen op mij projecteren. (..) Ik kan ontzettend lastig zijn voor 

die systemen. Kan ik iedereen aanraden trouwens! Ik geef nooit op en ik bijt 

me vast. Er is altijd een opening voor verandering. ‘Dat kan niet’ komt niet in 

mijn woordenboek voor tenzij ik zelf constateer dat ik het niet kan.”

https://medium.com/jonglab-nijmegen/wijsheid-van-levi-4b243e09c59#.1thi1rhkv.
https://medium.com/jonglab-nijmegen/wijsheid-van-levi-4b243e09c59#.1thi1rhkv.
http://wijzijnjimmys.nl/
http://www.hersenletsel-uitleg.nl/oorzaken-ziektebeelden/cerebrale-parese-cp
https://www.jmouders.nl/school/cito-en-toetsen/intelligentie-en-iq/vraag/disharmonisch-intelligentieprofiel
https://www.jmouders.nl/school/cito-en-toetsen/intelligentie-en-iq/vraag/disharmonisch-intelligentieprofiel
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Dankwoord
jongLAB en deze publicatie zijn totstandgekomen in samenwerking met de gemeente 
Nijmegen. We bedanken de jongLAB-teamleden (en hun organisaties) voor hun 
tomeloze energie en inzet: Ruben van der Kamp, Timon Lammers, Teaba al Salman, 
Floor Kerseboom, Marieke van Kan, Lisanne Houweling, Masoud Rahaee, Paulien 
Taken, Iris Workum, Joris Reijnders, Jort van der Wal, Marjo Scheffer, Mustapha 
Echargui en Simone Jansen. Ontwerpers Lisa Hu en Selma van Gorkum, bedankt 
voor jullie ontwerpwerk, hierdoor werden de resultaten van jongLAB concreet en 
zichtbaar. In de gemeente bedanken we de wethouders, Barbara Boschman, Mandy 
Arens, Danielle Leenders, Ivo de Wilde en Roy Breuer voor hun vertrouwen en  
ondersteuning. Levi van Dijk, Robin van Wees, Fanny Koerts, David Olthaar, Lizan  
van Ooijen, Mycha Kilian en Stefan Spieker: veel succes met Jimmy’s, hopelijk komt  
de erfenis van jongLAB jullie goed van pas. Reflectietafelleden, dank voor jullie 
moeite, dat hield ons scherp op de goede momenten. Ondernemer ‘John’ van de 
Waalkade en zijn vader: dank voor het gebruik van jullie mooie pand, succes met 
het opknappen van de prachtige kade. 

Tot slot bedanken we alle jongeren en professionals die tijd hebben vrij gemaakt om 
hun verhaal te vertellen aan jongLAB. We hopen dat jullie verhalen nog lang verder 
zullen reizen door jullie mooie stad, Nijmegen.
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Over de auteurs

Marlieke Kieboom
methodeontwikkelaar, antropoloog 
en schrijver

Wieteke Vrouwe 
sociaal psycholoog

Eindredactie en vormgeving:
Marcel Oosterwijk

Marlieke Kieboom schreef eerder  
‘Beter oud in Amsteldorp’ en ‘Lab 
Matters’, over publieke sector innova-
tie in Nederland en daarbuiten. Met 
Kennisland zette zij social labs op in 
Dordrecht, Nijmegen en Amsterdam. 
Wieteke Vrouwe ontwerpt bij Kennis-
land (internationale) leerprogramma’s 
voor sociale innovatie. Eerder runde 
ze social labs in Dordrecht, Amsterdam 
en Hong Kong. Voor jongLAB Nijmegen 
brachten Marlieke en Wieteke het 
jongLAB-team bij elkaar en leidden  
zij samen het project.

https://www.kl.nl/mensen/marlieke-kieboom/
https://www.kl.nl/mensen/wieteke-vrouwe/
https://www.kl.nl/publicaties/beter-oud-amsteldorp-een-social-lab-als-brandstof-voor-vernieuwing/
https://www.kl.nl/publicaties/lab-matters-challenging-the-practice-of-social-innovation-laborat/
https://www.kl.nl/publicaties/lab-matters-challenging-the-practice-of-social-innovation-laborat/
https://www.kl.nl/en/projecten/hivos-learning-community-leren-6-tijdzones-tegelijk/
https://www.kl.nl/en/nieuws/teaser-social-lab-in-hong-kong/


32

Over Kennisland
Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe manieren van innoveren. 
Om deze vraagstukken aan te pakken is kennis nodig van mensen die er direct bij 
betrokken zijn. De kunst is om die kennis te mobiliseren en te benutten om zo tot 
duurzame vernieuwing te komen. Dat is wat wij doen. Een slimme samenleving is een 
samenwerkende samenleving waarin de aanwezige kennis, talenten, ervaringen en  
intuïties op alle niveaus en terreinen maximaal worden benut: een kennissamenleving. 
Onze missie is de samenleving slimmer maken, mensen in staat stellen om te leren 
en zichzelf blijvend te vernieuwen. Kennisland ontwikkelt oplossingen voor de vraag-
stukken die zich aandienen tijdens de transformatie naar een kennissamenleving en 
loopt voorop in dit proces. We leren hoe dat moet door interventies te ontwikkelen, 
in opdracht en op eigen initiatief. De kennis die we daarbij opbouwen delen we met 
zoveel mogelijk mensen, want kennis krijgt pas waarde als ze gedeeld wordt. 

Lees meer over Kennisland en de labs die we ontwikkelen op de website.

https://www.kl.nl
https://www.kl.nl/cases/labs-proeftuinen-terra-incognita/
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