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Managementsamenvatting 
 

Aanleiding, doel en methode 

Het programma Mens Centraal bestond tussen 2018 en 2022 en had als doel overheden te helpen 
bij het centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Het programma 
wilde dit bereiken door over de grenzen van de verschillende overheidsorganisaties heen te 
werken en te werken vanuit de leefwereld van mensen. Onderzoek was de ruggengraat van het 
programma. 
 
Deze kwalitatieve evaluatie heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de geleerde lessen zijn 
van de afgelopen vier jaar en hoe gerealiseerde opbrengsten van het programma zijn vast te 
houden en te verbreden. Deze inzichten kunnen bijdragen aan een goede overdracht van een 
aantal projecten naar andere overheidsorganisaties en aan de borging van het gedachtegoed en 
de werkwijze van het programma.  
 
De onderzoeksvragen luiden als volgt: 
1 In hoeverre zijn de programmadoelen gerealiseerd? 
2 Welke resultaten heeft het programma opgeleverd? 
3 In hoeverre heeft het programma effect gehad op overheidsorganisaties? 
4 Hoe zijn de opbrengsten van het programma te borgen in de toekomst?  
5 In welke mate is het gedachtegoed ‘de mens centraal’ geland binnen de overheid? 
6 Wat is de positie van het programma binnen de bredere ontwikkelingen en andere 

programma’s? 
 
Er zijn interviews afgenomen met programmedewerkers, betrokken bestuurders, 
samenwerkingspartners en overheidsmedewerkers die hebben deelgenomen aan een van de 
projecten die zijn geëvalueerd: De Aanpak Levensgebeurtenissen, de Overheidsbrede 
onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening en het project interactiecoaches. In de 
laatste fase van de evaluatie is gesproken met een drietal deskundigen. 
 
Opbouw samenvatting 

Deze samenvatting bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de beschouwing van 
bestuurders, samenwerkingspartners en onafhankelijke deskundigen op het programma Mens 
Centraal. Zij schetsten een beeld van wat in hun ogen de positie van het programma is binnen 
bredere ontwikkelingen binnen de overheid (onderzoeksvragen 5 en 6). Het tweede deel bevat 
conclusies van de evaluatie wat betreft de doelrealisatie, de resultaten en de effecten op 
overheidsorganisaties (onderzoeksvragen 1, 2 en 3). Het derde deel beschrijft per 
programmaonderdeel adviezen die bij kunnen dragen aan een goede borging en overdracht 
(onderzoeksvraag 4). 
 
Beschouwing van bestuurders, samenwerkingspartners en onafhankelijke deskundigen op het 

programma Mens Centraal 

Volgens bestuurders en samenwerkingspartners die betrokken zijn geweest bij het programma, 
en drie onafhankelijke experts is er een aantal onderwerpen die de huidige ontwikkelingen 
binnen de overheid rondom het thema ‘de menselijke maat’ aangeven. Allereerst wordt gezien 
dat er veel (politieke) aandacht is voor het onderwerp en daarnaast is er groeiende 
bewustwording over het belang van het werken vanuit het perspectief van de burger. Ook zien zij 
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in algemene zin een groeiend besef dat de opgave om mensen centraal te kunnen stellen er een 
van de lange adem is. De bestuurders, samenwerkingspartners en deskundigen zijn dan ook 
positief over het programma Mens Centraal: Het doel van het programma is nodig en daarmee is 
het programma urgent. Betrokken bestuurders zien bijvoorbeeld dat het programma agenderend 
is geweest voor de thematiek en heeft bijgedragen aan de bewustwording van het belang voor het 
denken vanuit de burger en over de grenzen van de eigen organisatie heen. 
 
Tegelijkertijd ziet deze groep uitdagingen en knelpunten die de positieve ontwikkelingen in de 
weg staan. Meerdere bestuurders en deskundigen vragen zich af waarom zo’n fundamenteel 
onderwerp als ‘de mens centraal’ in de vorm van een programma of pilot een plek krijgt binnen 
de overheid. Men ziet dat programma’s veelal succesvol zijn en belangrijke resultaten opleveren. 
Echter zijn ze ook eindig en gaat er hierdoor na opheffing veel van de opbrengst verloren. Een 
ander knelpunt is de manier waarop overheden (op dit moment) zijn ingericht: onderaan de 
streep wordt een organisatie beoordeeld op eigen prestaties, waardoor het behalen van de eigen 
doelstellingen prioriteit houdt in plaats van dat wordt gekeken naar een ketensamenwerking 
waar een burger meer mee geholpen is. Deskundigen zien als laatste dat ambtenaren heel 
welwillend zijn om mensen centraal te zetten, maar tegelijkertijd nog (gedwongen) gefocust op 
procedures en daardoor gaan zij soms voorbij aan de emoties van burgers.  
 
De bestuurders en deskundigen geven daarom enkele aandachtspunten mee wat betreft de 
borging van het gedachtegoed van het programma Mens Centraal.  
 
Systeemverandering op de hoogste bestuurstafels 
Eensgezind is men van mening dat dit onderwerp continu op alle plekken binnen de overheid op 
tafel moet blijven liggen. Het is voor sommige deskundigen echter ook duidelijk dat de opgave 
om mensen centraal te stellen eigenlijk een systeemverandering is die verder gaat dan een traject 
van enkele jaren of die gerealiseerd kan worden binnen het mandaat van een programma. Om 
deze systeemverandering te kunnen realiseren moet een programma zoals Mens Centraal dan 
wel het gedachtegoed op de hoogste bestuurstafels belegd worden. 
 
Verbinden en aanjagen van bestuurders 
In het bijzonder is het van belang dat bestuurders aangejaagd en betrokken blijven omdat zij het 
mandaat hebben om veranderingen door te zetten. Vanuit Mens Centraal zou er regelmatig ‘met 
de vuist op tafel geslagen’ mogen worden. Ook kan er worden geïnvesteerd in het breder bekend 
maken van de werkwijze en het verder uitrollen van wat al is neergezet.  
 
Oog voor organisatie en ambtenaar 
Het is tegelijkertijd belangrijk om te blijven luisteren naar de behoeften van organisaties en 
ambtenaren. Er is tijd en ruimte nodig om te leren en om te kunnen werken vanuit het perspectief 
van de burger. 
 
Gemeenschappelijke basis 
Een laatste aandachtspunt betreft het blijven zoeken naar een gemeenschappelijke basis voor 
initiatieven om mensen centraal te zetten om, binnen de ‘programmacultuur’ binnen de 
overheid, meer eenheid te creëren. De vijf principes voor overheidsdienstverlening zouden deze 
basis kunnen bieden. 
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Doelrealisatie, resultaten en effecten op overheidsorganisaties 

Op basis van de gevoerde gesprekken zijn ook uitspraken te doen over de mate waarin de 
programmadoelen zijn gerealiseerd, welke concrete resultaten het programma heeft opgeleverd 
en welke effecten het programma heeft gehad op overheidsorganisaties. 
 
1 In hoeverre zijn de programmadoelen gerealiseerd? 
Voor alle drie de projecten is het in algemene zin niet mogelijk om te concluderen of de doelen 
zijn behaald omdat ze niet meetbaar zijn geformuleerd. Wel blijkt dat voor alle drie de projecten 
er stappen zijn gezet die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.  
 
2 Welke resultaten heeft het programma opgeleverd? 
Binnen de drie programmaonderdelen zijn concrete resultaten behaald. Onder andere zijn 16 
levensgebeurtenissen opgepakt door het programma en is er een onderzoekscommunity 
opgericht met meer dan 160 deelnemers en waarin meer dan tien sessies zijn gehouden. Ook zijn 
vijf interactiecoaches afkomstig van gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij meerdere 
organisaties aan de slag gegaan om het gedachtegoed van het programma in de praktijk te 
kunnen brengen. Meer concrete resultaten worden in de andere hoofdstukken van dit rapport 
besproken. 
 
3 In hoeverre heeft het programma effect gehad op overheidsorganisaties? 
Naast ‘concrete’ resultaten heeft het programma Mens Centraal met de gehanteerde werkwijze 
ook effecten gehad op de overheidsorganisaties of individuele overheidsmedewerkers die hebben 
meegedaan aan het programma. Het programma heeft overkoepelend een aanjagende en 
verbindende functie vervuld die onmisbaar is geweest voor het kunnen realiseren van resultaten 
voor burgers. Binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen hebben deelnemers bijvoorbeeld door 
onderzoek met de doelgroep inzichten opgedaan die verder reikten dan hun eerste aannames, 
leden van de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening geven 
aan dat deelname hen kennis van nieuwe innovatieve onderzoeksmethoden heeft opgeleverd en  
organisaties die meededen aan een interactiecoachtraject ontwikkelden een bredere kijk op 
dienstverlening.  
 
Belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van borging en overdracht  

De laatste onderzoeksvraag (‘Hoe zijn de opbrengsten van het programma te borgen in de 
toekomst?’) had als doel het komen tot aanbevelingen voor borging en overdracht van de 
werkwijze en methodiek. De belangrijkste voor drie geëvalueerde programmaonderdelen worden 
hier beschreven.  
 
De Aanpak Levensgebeurtenissen 

 
1 Neem deelnemers van overheidsorganisaties en bestuurders beter mee in de stappen van het 

proces die moeten leiden tot concrete verbeteracties, zowel bij de start en tijdens het traject.  
De Aanpak wordt als vernieuwend gezien en leidt tot een groter bewustzijn van problemen die 
spelen bij de doelgroep van een levensgebeurtenis. Het blijkt echter ook dat de inzichten uit 
onderzoek soms te overstijgend zijn om voor deelnemers te vertalen naar concrete 
oplossingsrichtingen. De vertaalslag van kennis naar uitvoering is daarmee te groot.  
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2 Schenk voldoende aandacht, bij de start en tijdens het traject van de levensgebeurtenis, aan 
wat het mandaat van bestuurders inhoudt.  

Bij een levensgebeurtenis moet duidelijk zijn wat het mandaat van bestuurders inhoudt. Soms 
wordt aan de voorkant makkelijk ‘ja’ gezegd op het idee van het verbeteren van communicatie en 
dienstverlening voor mensen, maar wanneer het aankomt op implementatie blijken er 
vervolgens toch problemen met capaciteit en geld. Dit leidt tot een spanningsveld. 

 
3 Onderzoek de mogelijkheid voor top-down oplegging om de vrijblijvendheid voor deelname 

weg te nemen.  
Aansluitend op punt twee zou het mogelijk helpen om de vrijblijvendheid om deel te nemen aan 
een levensgebeurtenis en/of verbeteracties door te voeren weg te nemen. 
 
4 Behoud de coördinerende, aanjagende en verbindende rol. 
Het programma Mens Centraal heeft een onmisbare rol gehad in het organiseren van 
bijeenkomsten. Ze heeft ook het in contact brengen van betrokken partijen uit handen genomen. 
Dit is cruciaal geweest in het vormen van een netwerk tussen deelnemers onderling. De 
netwerken lijken echter nog niet stevig genoeg om zonder de inzet van de medewerkers van 
Mens Centraal voort te bestaan. 
 
5 Herhaal het doel en de werkwijze van de Aanpak Levensgebeurtenissen regelmatig bij 

deelnemende overheidsorganisaties.  
Bij sommige deelnemers is het niet helder welke werkwijze gevolgd wordt, wat er precies 
verwacht wordt van deelnemers en wat de uiteindelijke ‘stip op de horizon’ is. Het doel en de 
werkwijze van de aanpak scherp neerzetten voor de deelnemers en indien nodig herhalen kan 
eraan bijdragen dat eenieder er met dezelfde verwachtingen ingaat en dat het proces soepeler 
verloopt. 
 
De Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en Dienstverlening 

 
1 Behoud de verbindende en aanjagende functie die het programma Mens Centraal heeft 

vervuld binnen de onderzoekscommunity.  
Het vervullen van deze rol is cruciaal geweest in het succesvol zijn van de bijeenkomsten en 
uitwisselingen die hebben plaatsgevonden. Op dit moment lijkt deze rol nog onmisbaar is het 
laten voortbestaan van de community. Als het wenselijk is dat onderzoekers zonder de inzet van 
het programma Mens Centraal elkaar meer opzoeken zal het door Mens Centraal gestimuleerd 
moeten worden om dit ook buiten hen om te doen. 

 
2 Ondersteun onderzoekers bij het implementeren van innovatieve onderzoeksmethoden in 

de eigen organisatie. 
De innovatieve onderzoeksmethoden die worden aangereikt krijgen een hoge waardering van de 
leden van de onderzoekscommunity. Tegelijkertijd worstelen onderzoekers om ze een plek te 
geven binnen hun organisatie waardoor veel van de opgedane kennis niet in praktijk wordt 
gebracht. Er wordt door de onderzoekers gevraagd om hier ondersteuning bij te bieden. 
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3 Herhaal het doel en de werkwijze binnen de Overheidsbrede onderzoekscommunity 
regelmatig 

Het is niet voor alle leden duidelijk waar men gezamenlijk naartoe werkt. Het doel en de 
werkwijze blijven herhalen voor de deelnemers en indien nodig herhalen kan eraan bijdragen dat 
eenieder er met dezelfde verwachtingen ingaat en dat het proces soepeler verloopt. 

 
4 Zorg voor een grotere vertegenwoordiging van gemeenten, provincies en waterschappen. 
Deze drie doelgroepen mogen nog meer vertegenwoordigd raken in de community voor complete 
en meer uitputtende inzichten in de thema’s vanuit verschillende perspectieven.  
 
Het project interactiecoaches 

 
1 Zorg voor een scherp kader, een duidelijk communicatieplan en een logboek om voortgang 

bij te houden.  
Bij de start van het project interactiecoaches leek het een goed idee om de doelstellingen niet 
strak en meetbaar te formuleren. Achteraf blijkt dat de minder concrete doelformulering er ook 
voor heeft gezorgd dat het wat zoeken was naar het sturen en bijsturen van het project.  

 
2 Blijf scherp op de concrete hulpvraag van en organisatie. 
Het is van belang scherp te blijven op de concrete vraag van de deelnemende organisatie; soms 
past de service design methode minder goed en is er iets anders nodig. De methodiek mag geen 
doel op zich worden. Door de coachende vaardigheden in te zetten als luisteren, aansluiten en een 
gelijkwaardige basishouding kan de coach goed blijven kijken naar wat er werkelijk nodig is.  

 
3 Onderzoek (andere) mogelijkheden voor acquisitie. 
Er lijkt ruimte voor een slimmere aanpak van de acquisitie. Diverse aanbevelingen worden door 
de coaches gegeven, opdat de interactiecoaches beter vindbaar zijn en het project effectiever 
onder de aandacht wordt gebracht. Centrale sturing blijft wel noodzakelijk. 

 
4 Onderzoek hoe er optimaal omgegaan kan worden met de beschikbare tijd van 

interactiecoaches en de kosten die daaraan verbonden zijn. 
Er zijn vanuit de coaches en organisaties vraagtekens bij het om-niet aanbieden van de diensten 
en de 24 uur waarin een opdracht gegoten moet worden. Het zou goed zijn om samen te kijken 
naar deze twee aspecten van het aanbod en te verkennen hoe dit aanbod geoptimaliseerd kan 
worden. 
 

 
  



 

 
 
 
 Evaluatie van het programma Mens Centraal 10 van 112 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Het programma Mens Centraal is in 2018 opgericht om overheden te helpen bij het centraal 
stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Na een periode van vier jaar, stopt 
op 15 augustus 2022 het programma. Door middel van een evaluatie wil het programma zicht 
krijgen op de opbrengsten ervan. De uitkomsten van de evaluatie kunnen bijdragen aan een 
goede overdracht van een aantal projecten naar andere overheidsorganisaties en aan de borging 
van het gedachtegoed en de werkwijze van het programma.  

1.2 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van deze evaluatie is het verkrijgen van inzicht in: 
• hoeverre de doelstellingen van het programma zijn behaald; 
• welke concrete resultaten het programma heeft opgeleverd; 
• wat het programma heeft bereikt bij overheidsorganisaties; 
• hoeverre het gedachtegoed van Mens Centraal is geborgd binnen de overheid. 
Daarnaast moet deze evaluatie zorgen voor input voor een goede overdracht van de werkwijze en 
methodiek van Mens Centraal naar organisaties die programma(delen) zullen overnemen.  
 
Vanuit deze doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen afgeleid: 
1 In hoeverre zijn de programmadoelen gerealiseerd? 
2 Welke resultaten heeft het programma opgeleverd? 
3 In hoeverre heeft het programma effect gehad op overheidsorganisaties? 
4 Hoe zijn de opbrengsten van het programma te borgen in de toekomst? (wat is er nodig voor 

een goede overdracht van de werkwijze en methodiek) 
5 In welke mate is het gedachtegoed ‘mens centraal’ geland binnen de overheid? 
6 Wat is de positie van het programma binnen de bredere ontwikkelingen en andere 

programma’s?  
 
Context en centrale focus van de evaluatie 

Het programma Mens Centraal is uitgevoerd in een periode waarin ‘de menselijke maat’ in 
communicatie en dienstverlening bij de overheid al in beweging was en er tegelijkertijd diverse 
andere initiatieven liepen of startten. Ook is door verschillende gebeurtenissen bij de overheid de 
aandacht voor de menselijke maat in de dienstverlening in een stroomversnelling gekomen. Dat 
maakt het lastig om in het algemeen vast te stellen welke bijdrage dít programma nu precies 
geleverd heeft aan de bewustwording van het belang van mensen centraal stellen bij 
overheidsorganisaties. Daarnaast was het ook op voorhand al duidelijk dat 1) het programma 
Mens Centraal eindig is en per augustus 2022 zou stoppen en 2) de doelstellingen (van 
onderdelen) van het programma niet meetbaar waren (zie hiervoor paragraaf 2.2) 
 
Deze evaluatie heeft om deze redenen dan ook niet als doel om de doeltreffendheid en efficiency 
van de uitvoering in kaart te brengen, maar om inzichtelijk te maken wat de geleerde lessen zijn 
en hoe gerealiseerde opbrengsten van het programma zijn vast te houden en te verbreden. Omdat 
het programma Mens Centraal andere overheidsorganisaties helpt (paragraaf 2.2) zijn betrokken 
overheidsmedewerkers en overheidsorganisaties, die zicht hebben op hoe de aanpak van het 
programma Mens Centraal heeft gewerkt en wat het effect in de organisatie is geweest, gekozen 
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als primaire doelgroep. Deze focus is terug te zien in het evaluatiekader (zie figuur 1.1). Hierin 
zijn de onderzoeksvragen op systematische wijze gerangschikt. Het inzichtelijk maken van het 
effect van het programma Mens Centraal op burgers was geen doel van deze evaluatie.  
 
Figuur 1.1 – Focus van de evaluatie 

 

1.3 Aanpak van de evaluatie 
 
Methode  

De evaluatie bestond uit twee onderdelen, te weten deskresearch en interviews. 
• De deskresearch betrof het lezen van de door het programma beschikbaar gestelde 

documenten en statistische gegevens over de opzet en voortgang van het programma.  
• Het zwaartepunt lag vervolgens bij het interviewen van betrokkenen bij het programma. Dit 

waren de volgende doelgroepen: 
 

1 Oprichters van het programma Mens Centraal; 
2 Medewerkers van het programma Mens centraal; 
3 Deelnemers aan de drie hoofdprojecten van het programma (dit zijn: de Aanpak 

Levensgebeurtenissen, de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor communicatie en 
dienstverlening, en het project Interactiecoaches, zie paragraaf 2.3.1); 

4 Interactiecoaches; 
5 Personen die een bestuurlijke rol binnen het programma hebben vervuld; 
6 Partners waar op regelmatige basis mee is samengewerkt. 
Naast betrokkenen zijn ook drie externe experts geïnterviewd. Zie voor een beschrijving bijlage A. 
 
Voor de evaluatie zijn de documenten en de informatie uit interviews met het programmateam 
en medewerkers van Mens Centraal (doelgroepen 1 en 2) gebruikt als feitelijke input. De 
interviews met deelnemers en betrokkenen bij het programma (doelgroepen 3 tot en met 6) 
leverden informatie over ervaring en geleerde lessen. Wanneer relevant voor het beantwoorden 
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van de onderzoeksvragen zijn ook de ervaringen en geleerde lessen van medewerkers van het 
programma opgenomen in het rapport. In het hele rapport staat aangegeven van wie de 
betreffende informatie afkomstig is.  
 
Werving en selectie van de respondenten 

Een uitgebreide uitleg van de interviewprocedure en het aantal uitgevoerde interviews is te 
vinden in bijlage A. De selectie van de te interviewen personen en het opstellen van de 
wervingstekst is in samenspraak gegaan met het programma Mens Centraal. Uiteindelijk was het 
aantal aanmeldingen niet hoog genoeg om een random groep respondenten te selecteren, dit was 
oorspronkelijk wel beoogd. Hierdoor is enige mate van selectiebias niet uit te sluiten.  
 

Gespreksleidraad  

Voor iedere doelgroep werd een aparte gespreksleidraad opgesteld. Indien nodig werden op 
persoonsniveau de vragen passend gemaakt, dit was vooral het geval bij de verschillende 
samenwerkingspartners van het programma en de bestuurders (doelgroep 5 en 6). 
 
Opbouw van dit rapport 

In hoofdstuk 2 geven we beknopt de opzet van het programma Mens Centraal weer. Het gaat om 
feitelijke informatie over het doel en de opzet. In hoofdstuk drie, vier en vijf komen 
achtereenvolgens de drie hoofdprogrammaonderdelen aan bod (zie paragraaf 2.3.1 voor een 
uitleg): de Aanpak Levensgebeurtenissen, de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor 
informatie en dienstverlening, en het Project Interactiecoaches. De daaropvolgende 
hoofdstukken gaan over de samenwerking met andere stakeholders (H6), het Communicatie- en 
Dienstverleningsberaad Overheid (H7), de plek van het programma Mens Centraal binnen de 
context van ontwikkelingen binnen de overheid rondom het centraal stellen van mensen (H8) en 
over hoe de communicatie rondom het programma is verlopen (H9). Het laatste hoofdstuk (H10) 
bevat de belangrijkste conclusies (beantwoording van de hoofdvragen) en adviezen voor borging 
van de opbrengsten. 
 
Congres 

Naast het kwalitatieve deel was ook onderdeel van de evaluatie een workshop tijdens het congres 
‘Mens Centraal’ op 8 september 2022. Het doel van de sessie was om het evaluatierapport aan te 
vullen met nieuwe ideeën over het centraal stellen van mensen en om denkrichtingen op te halen 
over de uitdagingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Een verslag van deze workshop 
is weergeven in bijlage D. 
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2 Het programma Mens Centraal 

2.1 Aanleiding en visie 
Het programma Mens Centraal kent zijn oorsprong in het project Informatie op Maat. Dit is een 
van de projecten binnen de pijler Behulpzame Overheid uit het Jaarprogramma 
Gemeenschappelijke Communicatie van de Rijksoverheid in 2014. De ambitie was geformuleerd 
als ‘een overheid die 24/7 behulpzaam is, en aansluit bij de behoeften van burgers. Binnen dit 
project werd gekeken naar wat de burger aan informatie nodig heeft en hoe de Rijksoverheid in 
het bijzonder hier in kon voorzien’. Het ging om het inbrengen van een ander perspectief voor 
informatievoorziening, waarbij de behoeften, vraag en context van de ontvanger centraal staan.  
 
Op basis van dit project ontstond vanuit de oprichters van het programma Mens Centraal het idee 
om de doelstelling te verbreden. De gedachte was dat met alleen communicatie op maat de burger 
nog niet voldoende geholpen is, maar dat dienstverlening hier onlosmakelijk mee verbonden is. 
Dit beeld kwam ook naar voren uit rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) en de Nationale Ombudsman. In de contacten met onder andere 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties bleek dat tot dan toe communicatie en dienstverlening 
vaak twee aparte disciplines zijn. Daarnaast was de gedachte dat voor een optimale 
communicatie en dienstverlening richting de burger een overheidsbrede blik nodig is. De burger 
moet immers in een levensgebeurtenis zaken regelen met meerdere overheidsorganisaties. 
Overheidsorganisaties zijn zich niet altijd bewust van hun rol in de keten, weten elkaar niet altijd 
te vinden en werken niet altijd samen. Ook wordt er nog te veel uitgegaan van eigen processen in 
plaats van het perspectief van mensen. Hierop werd besloten om een nieuw programma op te 
richten dat op het snijvlak tussen de twee disciplines kon gaan zitten, óver overheidsgrenzen 
heen kon opereren en het perspectief van de burger als vertrekpunt neemt. 
 
Het programma Mens Centraal heeft een focus op overheidscommunicatie, -dienstverlening en 
-informatievoorziening en kijkt hierbij naar waar mensen behoefte aan hebben. Deze behoeften 
vormen de basis waaruit het programma werkt. Mens Centraal verbindt organisaties en 
programma’s en kijkt over de grenzen van overheidsorganisaties heen.  

2.2 Doelen van het programma 
 

Het doel van het programma Mens Centraal is het helpen van overheden met het 
centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. 

 
De overkoepelende visie daarbij is: ‘stel als overheid de mens centraal in de communicatie en 
dienstverlening’. Hieraan is een vanuit de burger geredeneerde ondertitel gekoppeld: “De 
overheid begrijpt wat mij raakt en dat merk ik in mijn contact met de overheid”.  
 
Strategische en operationele doelstellingen 

Het programma Mens Centraal stelde naast het hoofddoel meerdere strategische en operationele 
doelstellingen op (figuur 2.1). Hoewel het hoofddoel van het programma focus legt op 
overheidsorganisaties, zijn de strategische en operationele doelstellingen bewust vanuit de 
burger geredeneerd. De oprichters van het programma geven aan dat dat belangrijk is om het 
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gedachtegoed (het denken en doen vanuit het perspectief van de burger) duidelijk over het 
voetlicht te kunnen brengen aan alle betrokkenen.  
 
Daarnaast geven de oprichters van het programma aan dat de leefwereld van de burger het 
uitgangspunt is, en dat onderzoek naar deze leefwereld daarom altijd de basis moet zijn 
(randvoorwaarde, figuur 2.1). Daarom is het niet mogelijk om vooraf te bepalen wat het precieze 
eindpunt zou moeten zijn, en kunnen de strategische en operationele doelstellingen ook niet 
SMART geformuleerd worden. Deze gedachte is terug te zien in de werkwijze, die iteratief van 
aard is (§2.4) De oprichters waren zich ervan bewust dat deze manier van werken anders is dan 
gebruikelijk bij de overheid. 

 
“De werkwijze is ook niet zo dat we van de voorkant weten wat we gaan bereiken. 
Dat kun je pas weten wanneer je aan de slag gaat, want dan vraag je in onderzoek 

aan mensen waar ze behoefte aan hebben.” 
 
Een andere belangrijke reden waarom de doelstellingen niet meetbaar vastgelegd konden worden 
was de rol en aanpak van het programma Mens Centraal. Het programma jaagt aan, maar de 
implementatie van veranderingen ligt bij overheidsorganisaties zelf. Overheidsorganisaties zijn 
zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren hiervan, en daarmee is het programma Mens Centraal 
ook afhankelijk van deze overheden. 
 
Figuur 2.1 - Visie van het Programma Mens Centraal 
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2.3 Opzet van het programma 
 

Aansturing en financiering 

Het programma Mens Centraal is interbestuurlijk en had daarmee een bepaalde 
onafhankelijkheid. Het programma werd op hoofdlijnen aangestuurd door de interbestuurlijke 
stuurgroep Mens Centraal1. 
 
Het programma werd gefinancierd uit verschillende bronnen, waaronder de Agenda Digitale 
Overheid (NL DigiBeter) en het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad. Het programma was 
‘gehuisvest’ bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), van het ministerie van Algemene 
Zaken (maar maakt hier geen onderdeel van uit). De Aanpak Levensgebeurtenissen en de 
overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening zijn na het eindigen 
van het programma geborgd bij DPC, en het project interactiecoaches is ondergebracht bij het 
platform Gebruiker Centraal.  
 
Rollen van het programma 

Om overheden te helpen (het doel) heeft het programma verschillende rollen voor zichzelf 
gedefinieerd. Deze zijn initiatiefnemer, deelnemer, verbinder, en aanjager. Binnen een project of 
traject kan het programma meerdere rollen aannemen. In figuur 2.2 staat per rol weergeven 
welke taak het programma mens centraal op zich neemt. Deze rollen zijn bewust gekozen om een 
afbakeningskader aan het programma te geven. Het programma kon namelijk, gegeven de in 
eigen woorden ‘kleine’ omvang, niet overal aan meedoen of aanjager van zijn. Op basis van dit 
kader kon per initiatief worden afgewogen welke rol het best passend was. 
 
Figuur 2.2 – rollen van het programma Mens Centraal 

 

2.3.1 Uit welke onderdelen en activiteiten bestaat het programma? 

In deze evaluatie ligt de focus op de onderdelen waarvan mens centraal initiatiefnemer is 
geweest (binnen de onderdelen heeft het programma meerdere rollen vervuld). Wat heeft het 

 
 
1 https://www.programmamenscentraal.nl/over-ons/aansturing-programma  

https://www.programmamenscentraal.nl/over-ons/aansturing-programma
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programma Mens Centraal bereikt met deze projecten? Hieronder geven we alvast een korte 
beschrijving van deze drie projecten. In hoofdstuk drie, vier en vijf worden deze geëvalueerd. In 
H6 en in bijlage C is een overzicht weergeven van enkele andere projecten en initiatieven.  
 

De Aanpak Levensgebeurtenissen 

Binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen richt het programma Mens Centraal zich op betere 
communicatie en dienstverlening rondom levensgebeurtenissen. Bij een levensgebeurtenis zoals 
een kind krijgen, pensioneren of overlijden van een naaste moet een burger vaak veel regelen met 
verschillende overheidsinstanties. Het doel van de Aanpak levensgebeurtenissen is het uitwerken 
van concrete oplossingen voor mensen op het terrein van communicatie en dienstverlening, in de keten 
van de meest betrokken overheidsorganisaties als zij te maken krijgen met levensgebeurtenis. Daarbij 
is het perspectief van mensen en de problemen die zij ervaren het uitgangspunt. Hiervoor brengt 
het programma verschillende overheidsorganisaties rondom een levensgebeurtenis bij elkaar en 
laat hen, op basis van onderzoek, gezamenlijk nadenken over hoe zij de mens meer centraal 
kunnen stellen in hun communicatie en dienstverlening en laat het vervolgens acties formuleren 
en uitvoeren. Binnen de Aanpak wordt gewerkt volgens de service design methodiek (paragraaf 
2.4)  
 
Opdrachtgever voor de Aanpak Levensgebeurtenissen is het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Voor de uitvoering van deze aanpak heeft de Kamer van Koophandel de 
verantwoordelijkheid voor het ondernemersdomein. Het programma Mens Centraal is 
verantwoordelijk voor het burgerdomein. De Aanpak Levensgebeurtennissen is na afloop van het 
programma ondergebracht bij Dienst Publiek en Communicatie. 
 
De Overheidsbrede Onderzoekscommunity voor Informatie en Dienstverlening 

De Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening is een community 
waar onderzoekers en gebruikers van deze onderzoeksresultaten van het Rijk, decentrale 
overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten aan deel kunnen nemen. De doelen van 
de overheidsbrede onderzoekscommunity zijn: 1. Het creëren van het netwerk; 2. Het 
overheidsbreed delen van kennis en inzichten (het efficiënt benutten van al aanwezige 
onderzoekkennis, overheidsbrede toegang bieden tot onderzoekkennis); 3. Een overheidsbrede 
onderzoeksagenda realiseren (een overzicht creëren van nieuwe relevante en urgente 
onderzoeksvragen) en 4. Een denktank (het efficiënt benutten van de binnen de overheid al 
aanwezige onderzoekexpertise en –capaciteit). De community heeft een overheidsbrede scope, 
en onderwerpen worden vanuit de deelnemende onderzoekers aangedragen. Onder andere 
onderhoudt en verbreedt Mens Centraal het netwerk, organiseert en faciliteert ze bijeenkomsten, 
en verspreidt de opgedane kennis onder onderzoekers. 
 
Op dit moment is er nog geen formele opdrachtgever voor de Overheidsbrede 
Onderzoekscommunity voor Informatie en Dienstverlening. In het najaar van 2022 zal hier 
uitsluitsel over komen. De onderzoekscommunity is ondergebracht bij Dienst Publiek en 
Communicatie.  
 
Het Project Interactiecoaches 

Binnen het project Interactiecoaches heeft het programma Mens Centraal een pool opgezet van 
vijf coaches die ‘om-niet’ (gratis) beschikbaar zijn om andere overheidsorganisaties te helpen 
om in de interactie met mensen tot concrete resultaten voor mensen te komen. Daarnaast helpt 
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een interactiecoach ook om te leren denken vanuit het netwerk en onderzoek als uitgangspunt te 
nemen. Een interactiecoach is per opdracht 24 uur beschikbaar om te helpen. Het programma 
Mens Centraal heeft binnen dit project ook workshops ontwikkeld ter ondersteuning van de 
coaches. 
 
Het onderdeel interactiecoaches is ontstaan in samenspraak met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hangt samen met de daar ontwikkelde 
interactiestrategie. Het project wordt geborgd bij het platform Gebruiker Centraal. 

2.4 Werkwijze 

2.4.1 Uitgangspunten  

Hoewel Mens Centraal verschillende projecten uitvoert, met elk een andere aanpak, heeft zij 
overkoepelend een tiental uitgangspunten voor de werkwijze beschreven. 
 
1 Het enige belang is om mensen centraal te stellen. Er is geen organisatiebelang. 
2 Het programma werkt niet op basis van aannames maar door het mensen zelf te vragen. 
3 Om écht vanuit gedrag van burgers te denken-durven-doen en vanwege het overheidsbrede 

en domein overstijgende karakter staat het programma tijdelijk naast de bestaande 
organisatiestructuur. 

4 Het programma werkt als een platform. Een platform waarin op een netwerkachtige manier 
wordt samengewerkt aan de opgave om niet meer de organisatie, maar de mens centraal te 
stellen in de communicatie en dienstverlening van de overheid. 

5 Het programma werkt samen: met onze partners, voor en met mensen. 
6 Het programma pakt alleen die zaken op die niet door anderen worden opgepakt. 
7 Het programma steunt initiatieven van andere overheidsorganisaties die mensen centraal 

stellen. 
8 Het programma verbindt mensen en initiatieven waar ze kunnen over grenzen van 

overheidsorganisaties heen. 
9 Het programma deelt alle (onderzoeks)resultaten en maakt deze via de website openbaar, 

zodat alle overheidsprofessionals deze kunnen benutten. 
10 Het programma experimenteert. Werkt het, dan verbreedt ze en kijkt wie er nog meer mee 

aan de slag wil gaan. Werkt het niet dan stopt ze er snel mee. Het programma deelt de 
positieve en negatieve ervaringen, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. 

 
Verder is de werkwijze te typeren als iteratief, ‘werkende weg’ en bottom-up. Dat sluit aan bij de 
doelen en uitgangspunt twee: eerst vragen aan mensen waar ze behoefte aan hebben, en dan pas 
de actiepunten opschrijven. Als laatste werkt het programma volgens het principe vandaag, 
morgen en overmorgen. Dit houdt in dat gelijk doorgevoerd wordt wat snel geregeld kan worden 
en dat er wordt gewerkt aan oplossingen die meer tijd vragen.  

2.4.2 Service design methodiek 

Concreet is er om invulling te geven aan deze uitganspunten – waar mogelijk - de service design 
methode / design thinking methode toegepast. Deze methode is gedurende de loop van het 
programma en op basis van ervaring (werkende weg) doorontwikkeld. De methodiek gaat om het 
ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten vanuit het perspectief van de burger. 
Hierbij wordt eerst de vraag gesteld: welk probleem moet opgelost worden? Deze vraag wordt 
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middels onderzoek beantwoord. Daarna wordt pas de vraag gesteld: hoe lossen we het probleem 
op? Oplossingen worden op iteratieve wijze samen met stakeholders en burgers ontwikkeld. Bij 
het programma is er iemand aangesteld die gespecialiseerd is in deze methode.  
 
Service design werkt vanuit vijf principes:  
• De mens centraal: alles wat je doet, doe je vanuit het perspectief van de burger; 
• Co-creatie: je werkt samen gedurende het hele proces; 
• Van oppervlakte tot kern: je begint aan de oppervlakte van een dienst en werkt van daaruit toe 

naar de interne processen; 
• Iteratief: service design is een continu proces. Het is een manier van werken; 
• Holistisch: je kijkt naar het totale aanbod van diensten, van het eerste begin tot het einde. 
 
Figuur 2.3 - Uitgangspunten van service design 

 

 



 

 
 
 
 Evaluatie van het programma Mens Centraal 19 van 112 

3 De Aanpak Levensgebeurtenissen 

De Aanpak Levensgebeurtenissen kent haar oorsprong in de Agenda Digitale Overheid, ook 
bekend onder de noemer NL DigiBeter. In de Agenda Digitale Overheid werd het werken vanuit 
‘levensgebeurtenissen’ genoemd als instrument voor verbetering van dienstverlening. De 
concrete vertaling daarvan naar de Aanpak levensgebeurtenissen is een samenwerking tussen 
het ministerie van BZK (die als opdrachtgever optreedt) en het programma Mens Centraal. Voor 
de uitvoering van de aanpak heeft de Kamer van Koophandel (KVK) de verantwoordelijkheid voor 
het ondernemersdomein. Het programma Mens Centraal is verantwoordelijk voor het 
burgerdomein. Binnen het programma Mens Centraal zijn acht levensgebeurtenissen2 opgepakt. 
Bij de KVK zijn dat ook acht. 
 
Keuze voor evaluatie van drie levensgebeurtenissen 

Voor de evaluatie van het programma is de aandacht gericht op drie levensgebeurtenissen. Het 
programma Mens Centraal heeft I&O Research ingelicht over de verschillende 
levensgebeurtenissen, waarna de onderzoekers van I&O Research er drie hebben gekozen; te 
weten: ‘Er is iemand in mijn omgeving overleden’, ‘Ik wil gaan studeren’ en ‘Ik ga scheiden’ 
(hierna voor de leesbaarheid respectievelijk: levensgebeurtenis overlijden, studeren, scheiden). 
De keuze voor deze drie levensgebeurtenissen is gebaseerd op de verschillen tussen de 
levensgebeurtenissen en de mate waarin ervan geleerd kan worden.  
 
• De levensgebeurtenis ‘overlijden’ is als eerste gestart in 2018, en diende daarmee als opstart 

naar andere levensgebeurtenissen. Bij deze levensgebeurtenis zijn veel verschillende 
overheidsorganisaties betrokken, maar een ‘natuurlijke eigenaar’ (de grootste 
probleemeigenaar van de levensgebeurtenis), die regie houdt op de communicatie en 
dienstverlening over de grenzen van overheidsorganisaties heen, ontbreekt.  

• Bij de levensgebeurtenis ‘ik ga studeren’ zijn ook veel partijen betrokken, maar deze 
levensgebeurtenis had wel een natuurlijke eigenaar, te weten het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. De levensgebeurtenis ‘studeren’ is gestart in 2020, toen er vanuit de 
levensgebeurtenis ‘overlijden’ al een basis was gezet voor de Aanpak. Bij beide genoemde 
levensgebeurtenissen heeft het programma Mens Centraal het initiatief genomen om de 
informatie en dienstverlening overheidsbreed aan te pakken middels de Aanpak 
Levensgebeurtenissen.  

• In de aanpak van de levensgebeurtenis ‘Ik ga scheiden’ is de rol van het programma Mens 
Centraal minder groot geweest.  Het programma is aangesloten bij een reeds lopend 
programma Scheiden zonder Schade dat zich richt op het zoveel mogelijk voorkomen van 
schade voor kinderen bij een scheiding. Het programma Mens Centraal heeft in de 
levensgebeurtenis ‘scheiden’ vooral bijgedragen door onderzoeken uit te voeren onder 
volwassenen en kinderen uit gezinnen in diverse stadia van een scheiding en de inzichten uit 
deze onderzoeken door te vertalen naar concrete verbeteringen. Daarmee is er bij de 
levensgebeurtenis ‘scheiden’ een andere werkwijze gehanteerd, maar is voorkomen dat in 
twee programma’s aan dezelfde levensgebeurtenis gewerkt zou worden . 

  

 
 
2 ‘Er is iemand in mijn omgeving overleden’, ‘Ik ga verhuizen’, ‘Ik wil gaan studeren’, ‘Ik ga scheiden’, ‘Ouder worden en meer 
zorg nodig’, ‘kind krijgen’, ’18 jaar worden’ en ‘Werkloos worden’. 
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In dit hoofdstuk gaan wij achtereenvolgens dieper in op het doel, de werkwijze, de resultaten en 
de effecten die de Aanpak Levensgebeurtenissen op overheidsorganisaties heeft gehad op basis 
van de beschikbaar gestelde documenten en de interviews met medewerkers van het programma 
Mens Centraal: de programmamanager van Aanpak Levensgebeurtenissen, drie projectleiders 
van levensgebeurtenissen, en een onderzoeker. Deze input is gebruikt om feitelijke informatie 
over de aanpak op te halen en een reflectie op hun ervaringen te verkrijgen. Daarnaast is 
gesproken met verschillende deelnemers aan de Aanpak Levensgebeurtenissen, een 
ketenregisseur en een lid van het bestuurlijk overleg van de Aanpak Levensgebeurtenissen.  

3.1 Doelen  
In deze paragraaf beschrijven we het doel van de Aanpak Levensgebeurtenissen. Dit wordt 
allereerst overstijgend gedaan, op alle levensgebeurtenissen die opgepakt zijn door het 
programma Mens Centraal. Waar relevant richten wij ons specifiek op de levensgebeurtenissen 
Overlijden, Scheiden en Studeren. 

3.1.1 Wat is het doel van de Aanpak Levensgebeurtenissen? 

Het doel van de Aanpak Levensgebeurtenissen is het uitwerken van concrete oplossingen voor 
mensen die te maken krijgen met een levensgebeurtenis, op het terrein van communicatie en 
dienstverlening, in de keten van de meest betrokken overheidsorganisaties. Daarbij is het 
perspectief van mensen en de problemen die zij ervaren het uitgangspunt. 
 
Bij de Aanpak Levensgebeurtenissen geldt, net als voor de programmadoelstellingen in het 
algemeen, dat het eindproduct vooraf niet te concretiseren is. Immers, pas na het uitvoeren van 
onderzoek is bekend waar precies de knelpunten voor de burger liggen.  

3.1.2 Hoe kijken deelnemers aan de Aanpak Levensgebeurtenissen naar het doel? 

Aan deelnemers die hebben geparticipeerd in de Aanpak Levensgebeurtenissen is gevraagd wat 
zij zien als het doel van de Aanpak Levensgebeurtenissen en hoe zij kijken naar dit doel.  
 
De door de deelnemers omschreven doelstellingen wisselen (logischerwijs) tussen de 
levensgebeurtenissen, maar de gemeenschappelijke deler is dat deelnemers aangeven dat een 
levensgebeurtenis gaat om ‘iets verbeteren voor hun doelgroep’, bijvoorbeeld 
informatievoorziening vanuit de overheid.  
 
Zo zegt een deelnemer aan de levensgebeurtenis Studeren: “Ik dacht dat het doel was om 
studiekiezers te bereiken om informatie makkelijker bereikbaar te maken en ze te helpen.” En een 
ander: “Het hoofddoel was dat studenten beter weten waar ze recht op hebben.” En een andere 
deelnemer zegt: “Het doel was aankomend studenten beter voorlichten en beter aan een opleiding 
laten beginnen. Want we wisten dat dit vaak fout ging.” 
 
Bij de levensgebeurtenis Overlijden wordt er op een zelfde wijze gereageerd: “Het doel was alle 
stappen in beeld brengen die voorkomen bij de gebeurtenis overlijden.” En weer een ander: “Het voor 
de burger inzichtelijk te maken wat zij moeten doen wanneer zij te maken krijgen met een 
nalatenschap.”  
 
Bij de levensgebeurtenis scheiden is het programma Mens Centraal (conform de uitgangspunten) 
aangesloten bij een al bestaand traject, Scheiden zonder Schade. De deelnemer die wij spraken 
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met betrekking tot deze levensgebeurtenis reageerde met een overstijgende blik op de vraag wat 
in haar ogen het doel was: “Om ervoor te zorgen de leefwereld van de burger mee wordt genomen in 
beleidsprocessen en een goede plek krijgt in ontwikkeling van beleid en uitvoeringsprogramma´s.”  
 
In mindere mate noemen deelnemers in hun doelomschrijvingen het samenwerken in de keten. 
Twee deelnemers van de Aanpak Levensgebeurtenissen zeggen iets over het samenwerken in de 
keten: “Verder als doel alle betrokken partijen verder betrekken de informatievoorziening te 
verbeteren.’ En ‘Het kijken ‘wat is er aan informatie en hoe kunnen we elkaar versterken.” 
 
Vrijwel alle deelnemers vinden het doel (wat zij voor ogen hebben) urgent. Daarmee zeggen ze 
dat ze zien dat communicatie en dienstverlening voor de burger nu niet altijd goed geregeld is, en 
dat dit verbeterd zou kunnen worden. Naadloos sluit dit aan op de intrinsieke motivatie die zij 
hebben voor deelname aan de levensgebeurtenis (zie paragraaf 3.1.3).  
 

“Het is ook ingewikkeld voor burgers, ze worden vaak van het kastje naar de muur 
gestuurd. Wij willen ook dat het zo goed en praktisch mogelijk geregeld is.” 

 
Eén uitzondering op het steunen van het doel van de aanpak vinden we bij een deelnemer aan de 
levensgebeurtenis overlijden. Bij deze deelnemer werd participatie opgelegd van ‘bovenaf’. Deze 
deelnemer was zelf niet overtuigd dat de dienstverlening op dat moment anders zou moeten, en 
vond het vooral veel extra werk. 
 
Naast een reactie op het doel van de levensgebeurtenis is aan de deelnemers ook gevraagd wat zij 
verwachtten dat deelname aan de Aanpak Levensgebeurtenissen zou gaan opleveren. Niet 
iedereen had al een concrete verwachting hierover. Het samenwerken in de keten wordt als 
antwoord op deze vraag vaker genoemd. 
 

“Belangrijkste is dat alle partijen veel beter op elkaar zijn afgestemd. Dat overdaad 
aan informatie niet allemaal net weer andere informatie is. We hebben het ook niet 
over Mens Centraal, maar over Student Centraal. De verwachting was dat de aanpak 

hieraan bij zou dragen.” 
 

“Kennis is beschikbaar, maar gefragmenteerd. Kennis kan meer gestructureerd 
ingezet worden, en ik hoopte dat het programma Mens Centraal dit zou opleveren.” 

3.1.3 Welke motivatie hebben de deelnemers van de Aanpak Levensgebeurtenissen? 

Deelnemers is ook gevraagd wat hun motivatie was om deel te nemen aan de Aanpak 
Levensgebeurtenissen. Met uitzondering van een deelnemer waarbij deelname werd opgelegd, 
bestond er bij deelnemers intrinsieke motivatie mee te doen aan de aanpak. Zoals een deelnemer 
ook aangeeft: “Iedereen zat erin met volle overtuiging en motivatie.”   
 
Overkoepelend zijn geïnterviewde deelnemers om een aantal redenen gemotiveerd om deel te 
nemen aan een levensgebeurtenis: het willen verbreden en uitbreiden van het (eigen) netwerk, 
het oplossen van een specifieke hulpvraag en het aangaan van een ketensamenwerking. 
Daarnaast bestond er individuele bevlogenheid voor de thematiek van het programma Mens 
Centraal. 
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Bij de levensgebeurtenis Overlijden zijn de motivaties tweeledig. Enerzijds nemen mensen in 
deze levensgebeurtenis deel vanuit de motivatie om via de Aanpak een netwerk van 
overheidsorganisaties te creëren of uit te breiden. Anderzijds om een oplossing te vinden voor 
een specifieke hulpvraag. Zo geeft een deelnemer van deze levensgebeurtenis aan: “Voor ons werk 
is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven, dus het was fijn om met elkaar aan tafel te zitten.” 
Een ander ,benoemt een concrete hulpvraag: “Het uiteindelijke doel van deelname was: ik wil een 
manier vinden waarop we toegang hebben tot het register om de nabestaanden te ontzorgen en het 
proces te vereenvoudigen.” 
 
Bij de levensgebeurtenis Studeren komt duidelijk naar voren dat deelnemers graag een 
ketensamenwerking wilden aangaan of in ieder geval gebruik wilden maken van elkaars 
expertise. 
 

“Zeker het deel over OCW, samenwerking met diverse partijen en ministeries. Ik 
dacht, daar kunnen wij niet ontbreken.” 

 
“Verbetering was nodig, maar het we hadden geen grip op het ‘hoe’. Daarvoor was 

er te weinig kennis bij ons. Expertise ligt vaak extern.” 
 
Bij de levensgebeurtenis Scheiden is voor de evaluatie enkel gesproken met een teamlid van het 
programma Scheiden zonder Schade. Die geeft aan het programma Mens Centraal er om een 
specifieke reden bij te hebben gehaald: “Binnen de organisatie werkten we organisaties waar allerlei 
verschillende stakeholders inzaten (gemeenten, advocaten, rechters, kinderbescherming etc.), alleen 
ouders en kinderen zaten in die sessies niet aan tafel. Dat was een ontwerpkeuze. Ik persoonlijk en het 
programma vonden het wel belangrijk dat het helemaal aansloot bij ouders en kinderen. Dat was de 
belangrijkste reden om Mens Centraal erbij te halen.” 
 
De motivatie om deel te nemen aan de Aanpak laat zich ook kenmerken door individuele 
bevlogenheid van deelnemers. Zo zegt een deelnemer: “Sommige mensen hebben het erg druk, 
maar toch was er bevlogenheid. Werkafspraken werden nagekomen. Ondanks drukke agenda’s hadden 
deelnemers tijd gemaakt voor brainstormsessies die soms uren kunnen duren.”  

3.2 Werkwijze 
In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de beoogde werkwijze binnen de Aanpak 
Levensgebeurtenissen was (3.2.1) en vervolgens wordt beschreven hoe de 
projectleiders/onderzoeker en de programmamanager van Mens Centraal (3.2.2), de 
ketenregisseur (3.2.3), een lid van het bestuurlijk overleg (3.2.4) en de deelnemers aan de Aanpak 
Levensgebeurtenissen (3.2.5) de werkwijze ervaren hebben. 

3.2.1 Wat was de beoogde opzet? 

Het programma Mens Centraal heeft sinds de start van het programma een methodiek 
ontwikkeld die als handvat dient voor de Aanpak Levensgebeurtenissen. Deze aanpak is 
grotendeels gebaseerd op service design methodiek. De methodiek van de aanpak is gedurende de 
looptijd van het programma verder doorontwikkeld en vormgegeven. Belangrijk in de methodiek 
is onder meer dat alles wat je doet, je doet vanuit het perspectief van de burger. Een van de 
projectleiders geeft aan dat dat de doelgroep ‘nabestaanden’ bij de levensgebeurtenis overlijden 
in eerste instantie geen plek aan tafel in de werkgroepen had. Bij de levensgebeurtenis studeren 
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was dit wel vanaf de start het geval (studenten). Het programma Mens Centraal leerde hiervan en 
constateerde dat het betrekken van de doelgroep bij de werkgroepen toegevoegde waarde heeft 
en zodoende is besloten om de gehele werkwijze hierop aan te passen.  
 

Fasen binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen 

Binnen de aanpak van een levensgebeurtenis is een aantal stappen te onderscheiden: 
selectiecriteria start levensgebeurtenissen, gevolgd door de fasen van service design methode: 
empathie, definiëren, oplossingen bedenken en prototype en test. Het is van belang om op te 
merken dat het proces organisch is: er kan worden besloten om af te wijken van deze vijf stappen, 
als men ziet dat het niet nodig is om alle stappen te doorlopen. Hieronder staat een omschrijving 
van hoe dit in de praktijk uitwerkt.  
 
Selectiecriteria start Levensgebeurtenissen 

In het kernteam Aanpak Levensgebeurtenissen (het ministerie van BZK en EZK, de KVK en het 
programma Mens Centraal) wordt op basis van vier selectiecriteria besloten om een 
levensgebeurtenis op te pakken3. Een projectleider en een onderzoeker van Mens Centraal 
vormen vervolgens een duo dat vorm gaat geven aan de uitvoering van de levensgebeurtenis. Als 
laatste wordt er in deze fase ook al gekeken of er een ‘natuurlijke eigenaar’ is van de 
levensgebeurtenis ‘Wie is de grootste probleemeigenaar van de levensgebeurtenis?’ Deze 
stakeholder kan dan mogelijk ook de uiteindelijke ketenregisseur4 leveren. Vervolgens wordt er 
een aantal stappen gezet, die ook op de stappen van de service design methodiek volgen: 
 
Als eerst wordt er een deskresearch uitgevoerd. Dit geeft een eerste inzicht in wat er allemaal 
speelt bij een levensgebeurtenis; wat weten we al uit onderzoek van derden, welke 
overheidsorganisaties spelen allemaal een rol, welke informatie is er allemaal beschikbaar en 
welke lopende initiatieven zijn er. Indien de deskresearch er aanleiding toe geeft wordt er gestart 
met een verkennend, exploratief onderzoek om vanuit de mensen zelf te horen wat zij 
daadwerkelijk ervaren en wat de context van de levensgebeurtenis is. Hierbij wordt ingegaan op 
de stappen die ze doorlopen als ze zaken moeten regelen met de overheid, op welke moment, 
welke behoeften ze hebben en welke knelpunten ze ervaren. 
 
Dit leidt dan meestal tot een overheidsbrede klantreis, die bedoeld is om de ervaringen van 
burgers in kaart te brengen, om zicht te krijgen welke overheidsorganisaties vanuit het 
perspectief van een burger betrokken zijn, en kan ook worden gebruikt om overheidsorganisaties 
te laten realiseren dat bij oplossingen voor knelpunten meerdere partijen betrokken zijn.  
 
Het verkennende onderzoek, de klantreis en andere inzichten worden in praktijk teruggelegd bij 
de relevante organisaties in een tweetal werksessies. In de eerste sessies worden de resultaten 
van het onderzoek gepresenteerd en besproken, en aangevuld door de betrokken 
overheidsorganisaties. In tweede sessie wordt gezamenlijk gekeken welke gesignaleerde 
knelpunten worden opgepakt. Het programmateam dient zichzelf hierin een coördinerende, 
faciliterende en aanjagende rol toe.  

 
 
3 Dit zijn: Komt een levensgebeurtenis vaak voor? Zijn er meerdere (overheids-)organisaties bij betrokken? Is er 
een duidelijke maatschappelijke behoefte? Is er een expliciete burgerbehoefte? 
4 Een ketenregisseur is verantwoordelijk voor de voortgang van de levensgebeurtenis. Dat wil zeggen: onderzoek 
initiatieven, het netwerk bij elkaar brengen en houden, nieuwe knelpunten definiëren en oplossingen uitwerken. 
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Het duo van een projectleider en een onderzoeker van Mens Centraal heeft de taak om de 
onderzoeksuitkomsten uit fase drie te delen met de deelnemers en interactieve co-creatie sessies 
te organiseren. Op deze manier probeert het programma Mens Centraal om de deelnemers te 
faciliteren in een gesprek dat zal moeten leiden tot oplossingsrichtingen voor problemen waar 
mensen bij de betreffende levensgebeurtenis tegenaan lopen. De oplossingsrichtingen worden 
voordat er naar de volgende fase wordt gegaan weer getoetst bij de doelgroep. 
 
De geformuleerde oplossingen kunnen bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op communicatie 
of procesoptimalisatie, maar ook beleidsaanbevelingen kunnen hier onder vallen.  
 
De concrete oplossingen zouden vervolgens gepresenteerd moeten worden in het Bestuurlijk 
Overleg5 voor akkoord zodat deze over kunnen gaan naar de betreffende stakeholders voor 
implementatie. De implementatie van concrete verbeteracties gebeurt uiteindelijk onder 
verantwoordelijkheid van één of meer van de meest betrokken organisaties, of de organisatie die 
‘eigenaar’ is van de verbeteractie. 
 
Vandaag, morgen, overmorgen 

Een ander aspect van de werkwijze binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen is het principe 
vandaag, morgen en overmorgen: het programma voert gelijk door wat snel geregeld kan 
worden, en werkt aan oplossingen die meer tijd vragen. Sommige oplossingen vragen namelijk 
meer tijd om door te kunnen voeren. 

3.2.2 Hoe kijken de programmamanager en de projectleiders/onderzoeker van Mens Centraal terug op 

de werkwijze? 

In deze paragraaf gaan we puntsgewijs in op enkele elementen uit de werkwijze waarop door de 
programmanager en projectleiders/onderzoeker van de levensgebeurtenissen Overlijden, 
Scheiden en Studeren is gereflecteerd in de interviews.  
 
Draagvlak 

Een belangrijk punt waarop projectleiders reflecteren als het gaat om de werkwijze is het creëren 
van draagvlak (enthousiasmeren van overheidsorganisaties voor deelname) bij 
overheidsorganisaties die betrokken zijn bij een levensgebeurtenis. Het programma heeft in haar 
opzet geen beoogde methodiek omschreven waarmee draagvlak voor een levensgebeurtenis bij 
overheidsorganisaties gecreëerd zou moeten worden. Vanuit de projectleiders blijkt daar 
organisch invulling aan gegeven te zijn. Een informele benadering, het spreekwoordelijke ‘koffie 
drinken’, is volgens hen belangrijk. Binnen deze informele aanpak is er ruimte om de 
uitdagingen van overheidsorganisaties boven tafel te krijgen en mensen het gevoel te geven dat 
de Aanpak Levensgebeurtenissen hen hierin kan ondersteunen. De flexibiliteit van de opzet van 
het programma biedt ruimte voor een dergelijke informele benadering.  
 
Echter bleek het voor het programma Mens Centraal soms lastig om het idee van de aanpak aan 
de man te brengen. Daarbij was niet zozeer het gedachtegoed een drempel, maar de 
organisatiestructuur van waaruit gesprekspartners werkten. Een projectleider:  
 

 
 
5 Het Bestuurlijk Overleg neemt besluiten over de uitwerking en implementatie van oplossingen rond alle 
levensgebeurtenissen. 
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“We moesten samenwerking tussen organisaties versterken. In principe is iedereen 
daar voorstander van. Maar toch lukt het niet altijd. Dat komt omdat eigenlijk alle 
medewerkers zich in de verantwoording van de eigen organisatie begeven. Het is 

dan lastig om handen op elkaar te krijgen voor doelen die buiten de eigen 
organisatie liggen. Ik heb letterlijk gehoord: het staat onderaan mijn 

prioriteitenlijst. Men vindt het belangrijk om betrokken te zijn en werkt graag 
samen met andere organisaties, maar het functioneringsgesprek dat met de 

leidinggevende wordt gevoerd is uiteindelijk belangrijker.” 
 
Het commitment van bestuurders speelt in bovenstaande ook een rol, zo geven meerdere 
projectleiders aan. Bevlogenheid van deelnemers was aanwezig, maar voor het integreren van 
uiteindelijke oplossingen is ook bestuurlijk draagvlak nodig. “Als je kijkt naar de energie van 
andere mensen, kan je daar in meebewegen. Maar soms had ik wel wat meer bestuurlijke 
ondersteuning gehad, om meer gewicht erin te leggen.” Een andere vat dit vraagstuk van bestuurlijk 
draagvlak tekenend samen: 
 

“Ik had eerst een andere notie van het begrip ‘commitment’. Als bestuur ergens 
‘niet tegen’ is, betekent niet dat ze er voor zijn. Je moet goed scherp zijn op waar 

precies commitment op is. Voorbeeld: groep bestuurders vond het een goed idee dat 
we meer gingen samenwerken op studeren. Maar gaven geen commitment op de 

consequenties. Ze zeiden eigenlijk: goed plan, en succes ermee!” 
 

Deze projectleider geeft aan dat het helpt om aan te geven dat de aanpak wordt uitgevoerd in 
opdracht van BZK.  
 

“Bij een eerste gesprek geef ik aan dat het niet zomaar iets leuks verzonnen is, maar 
dat het komt vanuit BZK. Met hele ICT ontwikkelagenda, etc. Is geen losstaande 
activiteit dat we doen. Zorgen dat de paraplu waaronder je opereert duidelijk is. 

Goed om duidelijk te maken wat de meerwaarde is.” 
 
Afhankelijkheid van andere organisaties 

De afhankelijkheid van andere organisaties voor implementatie van verbeteracties wordt door 
projectleiders genoemd als aandachtspunt in de werkwijze. Binnen de aanpak ligt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor implementatie van verbeteracties namelijk bij de betrokken 
overheidsorganisaties, of de organisatie die ‘eigenaar’ is van de verbeteractie. Projectleiders zien 
dat deze verdeling van verantwoordelijkheden in enige mate ook als een beperking, omdat het, 
na een lang traject, ertoe kan leiden dat verbeteracties uiteindelijk niet worden doorgevoerd en 
dat is ‘zonde’. Er wordt geen oplossing aangedragen om dit moment soepeler te laten verlopen.  
 

“Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Je kunt iets bedenken, in goed overleg, maar soms lukt 
het niet. Een actie is goed gelukt, een ander project was helemaal goed uitgewerkt, met 

meerdere partijen, die zagen er ook toekomst in, er was ook een partij om het te beheren, er 
was bestuurlijk draagvlak. Maar vervolgens heeft het een jaar geduurd voordat het is 

opgepakt, en nu… is het gewoon blijven hangen. Niemand die heeft doorgepakt.” 
 

“Ik bleef afhankelijk van de welwillendheid van de betrokken collega’s. Mensen vinden het 
hartstikke fijn om betrokken te zijn en aan te sluiten, kennis te delen, etc. Tot het moment dat 
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er (tegen)prestatie worden verwacht. Dan zegt men: dat kost te veel tijd. Dat is een beperking 
van de structuur van een overheidsprogramma.” 

3.2.3 Hoe ervaren deelnemers van de Aanpak Levensgebeurtenissen de werkwijze? 
Ook aan de deelnemers van de Aanpak Levensgebeurtenissen is gevraagd hoe zij de werkwijze 
hebben ervaren. Zij benoemen enkele elementen uit de werkwijze die ze waarderen, en enkele 
punten die verbeterd zouden kunnen worden. Deze punten worden hieronder beschreven. 
 

Werken op basis van onderzoek 

Dat onderzoek als fundament dient voor oplossingsrichtingen wordt door deelnemers 
gewaardeerd: “Er was heel goed onderzoek gedaan, al voor de startbijeenkomst. Van daaruit zijn de 
pijnpunten opgepakt. Dus dat er niet van alles naast wordt bedacht, maar echt wordt vastgehouden aan 
de uitkomsten van onderzoek.” 
 
Daarbij moet opgemerkt worden dat niet alle deelnemers hier heel bewust mee bezig zijn. Dit 
zien we voornamelijk bij diegenen die vanuit een individuele behoefte aansluiten bij het traject, 
en minder bezig zijn met het kijken naar de keten. 
 
Mens Centraal als coördinator van het proces 

Deelnemers spreken hun waardering uit voor de rol van Mens Centraal als procesbegeleider. 
Mens Centraal stuurt uitnodigingen voor de werkgroepen, bereidt deze werkgroepen goed voor 
en zorgt voor een terugkoppeling na afloop. Tijdens de werkgroepen leidt de projectleider het 
gesprek of de discussie in goede banen. Mens Centraal nam hiermee organisatorische taken uit 
handen.  
 

“Bij ons op ministerie is communicatie een lastig onderwerp. Zoiets als dit organiseren is 
moeilijk voor ons, hebben er niet altijd tijd voor. Je moet veel trekken aan mensen.”  

 
Ook de snelheid van handelen van Mens Centraal wordt gewaardeerd: “Het snelle schakelen en 
open communiceren naar elkaar, dat was prettig en waardevol.” Uitnodigingen, acties en 
terugkoppelingen worden tijdig gedeeld met deelnemers: “Dat heeft ervoor gezorgd dat we op korte 
termijn een gebruikersonderzoek konden opzetten, uitvoeren en evalueren. […] Het open 
communiceren heeft vanuit mijn kant voor veel vertrouwen gezorgd. Daardoor gaat de uitwisseling van 
informatie sneller.”  
 
Mens Centraal als verbinder 

Daarnaast noemen sommige deelnemers de projectleiders van de levensgebeurtenissen ook 
verbinders. Meerdere deelnemers vinden deze verbindende rol nu (nog) onmisbaar om over de 
grenzen van de eigen organisatie heen te kunnen werken. Ze zien dat de projectleiders hun best 
doen om organisaties met elkaar in contact te brengen, en dragen ideeën aan over nieuwe 
samenwerkingen.  
 

“Hij heeft ook een heel groot netwerk, en inzicht en overzicht wie wat kan en wie waar 
mee bezig is, en weet zo de juiste mensen te matchen, wat niet vanuit de partijen zelf 

was gekomen.” 
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Een van de deelnemers was positief over de invulling van de verbindende rol: “Bijvoorbeeld dat 
van [organisatie], dat komt voort uit het onderzoek van Mens Centraal. We hebben gezegd tijdens een 
regulier overleg van joh zullen we hier eens mee aan de slag gaan. Dat is te danken aan het onderzoek 
dat Mens Centraal heeft laten doen.” 
 
Voor een andere deelnemer was de verbindende rol ondergeschikt en werd het netwerk dat door 
Mens Centraal werd gefaciliteerd vooral gebruikt om een intern probleem op te lossen, wat 
overigens ook van tevoren als motivatie om deel te nemen werd aangegeven. Daarmee wordt niet 
zozeer bijgedragen aan het werken in een keten, maar is de burger wel beter geholpen.  
 
Mens Centraal als keurmerk 

Omdat het programma Mens Centraal opereert als een onafhankelijke en externe partij zien 
deelnemers dat het programma als het ware als een ‘keurmerk’ dient. Deelnemers geven aan dat 
zij vanuit hun organisatie ruimte en tijd krijgen om deel te nemen aan de Aanpak 
Levensgebeurtenissen omdat dit onderdeel uitmaakt van het overheidsbrede programma Mens 
Centraal. Het gedachtegoed van het programma, ‘de mens meer centraal in 
overheidscommunicatie- en dienstverlening’, wordt belangrijk gevonden door betrokken 
organisaties. Zij geven hierdoor werknemers de ruimte om deel te nemen.  
 
Bottom-up en werkende weg  

Ondanks dat de motivatie om deel te nemen groot was onder deelnemers, was de manier waarop 
het proces vorm zou krijgen niet altijd direct helder. De vraag hoe het creëren van een netwerk 
hen iets op zou leveren bleef bij sommige deelnemers open. Ook de vorm waarin dit zou moeten 
gebeuren was bij aanvang niet altijd concreet: “De doelen werden wel besproken, maar het moest 
nog vorm krijgen. Mens Centraal was nog wel zoekende. De verwachting was dat partijen elkaar sneller 
zouden vinden, maar dat kwam niet meteen op gang.”  
 
Daarbij geven deelnemers aan dat het voor hen niet altijd duidelijk was wat de werkgroepen hen 
op zouden leveren. Vanuit de levensgebeurtenis Overlijden werd gezegd: “In het begin was het een 
beetje teveel en langs elkaar heen en vanuit de eigen toko. Na een paar keer bij elkaar te hebben 
gezeten vroeg ik mij af wat wij waren opgeschoten. Deze brief was het resultaat, maar dat had wellicht 
sneller gekund.” 
 
Concretiseren en uitvoeren oplossingsrichtingen 

Een van de fasen is het concretiseren van oplossingsrichtingen op basis van onderzoek. Uit 
gesprekken met deelnemers blijkt dat hierin niet altijd is voorzien. Dit heeft te maken met een 
gebrek aan daadkracht in de werkgroepen en een gebrek aan bestuurlijke draagkracht bij het 
vragen om commitment voor de uitwerking van oplossingen. 
 
Een aantal deelnemers geeft aan dat zij de werkwijze van Mens Centraal in de werkgroepen 
waardeert, maar dat er sprake is van een overdaad aan overleggen en werkvormen. Het proces 
duurde voor hen soms te lang. Dit werkt dan averechts en geeft het gevoel dat er te weinig wordt 
toegewerkt naar oplossingen voor geconstateerde problemen bij de doelgroep. Een deelnemer 
aan de levensgebeurtenis studeren zegt hierover: 
 

“Ik wist dat we bezig zijn met onderzoeken en uitkomsten, maar ik liep met de vraag, waar 
gaat dit nou naar toe? Iets is niet helemaal duidelijk geweest in communicatie van de 
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verwachtingen. Er komt een onderzoek, maar wat dan? Er wordt gevraagd: kunnen jullie dit 
oppakken. Maar niet: hoe en met welke middelen.” 

 
Daarbij geldt voor sommige deelnemers dat zij het hogere doel van deelname wel voor ogen 
hadden, maar dat dit te beperkt is vertaald naar concrete actiepunten. Ook hadden zij niet altijd 
scherp wat hun rol was in het concretiseren van oplossingsrichtingen: 
 
“Mijn eerste vraag was: wat verwacht je van mij? De ambities zijn heel groot, waardoor je niet alles 

concreet kunt maken. Mens Centraal kan beter zeggen: voor een stukje van de oplossing zou je 
hier-, of hiermee aan de slag kunnen. Mens Centraal wil heel graag dat we elkaar zo vinden en dat 

we het oppakken maar ik denk dat het iets te ambitieus is.” 
 
Ook geldt dat voor de implementatie van oplossingen, veel deelnemers ook afhankelijk zijn van 
hun hogere leidinggevenden/bestuurders. Waar deelnemers van de Aanpak 
Levensgebeurtenissen overtuigd zijn van de waarde van de Aanpak, geven zij zelf aan dat dit 
draagvlak er extern niet altijd is, draagvlak dat nodig is om de oplossingen vanuit het programma 
verder te brengen. Een deelnemer geeft hierover aan: “Niet bij alle partijen heeft de Aanpak 
Levensgebeurtenissen de hoogste prioriteit. Als je commitment uitspreekt dan moet je het ook 
nakomen. Daar heb ik stevige gesprekken over gevoerd op bestuurlijk niveau. Gaat over vertrouwen in 
elkaar.” 
 
Dat het verkrijgen van bestuurlijk mandaat een uitdaging is, wijten sommige deelnemers aan de 
tot nu toe relatieve vrijblijvendheid van deelname aan een overheidsprogramma zoals het 
programma Mens Centraal.  

3.2.4 Hoe kijkt een ketenregisseur terug op de invulling van de rol?  

Zoals beschreven in de werkwijze in paragraaf 3.2.1 wordt idealiter in de eerste fase van een 
levensgebeurtenis ook de netwerksturing/ketenregie belegd. Deze ketenregisseur kan 
verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de levensgebeurtenis: onderzoek initiëren, het 
netwerk bij elkaar brengen en houden, nieuwe knelpunten definiëren en oplossingen uitwerken. 
Het idee van de ketenregisseur is organisch ontstaan, bij de ontwikkeling van de Aanpak 
Levensgebeurtenissen. Bij wijze van experiment is in 2021 bij de levensgebeurtenis Overlijden 
een ketenregisseur aan de slag gegaan. Dit experiment wordt door het programmateam in 2022 
geëvalueerd. Bij de levensgebeurtenis Studeren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap de rol van ketenregisseur in 2022 op zich genomen. De werkwijze moet zich in de 
komende tijd verder ontwikkelen. 
 
Voor de evaluatie is gesproken met één ketenregisseur. De ervaringen die de regisseur tot nu toe 
heeft opgedaan geven input voor de invulling van de rol in de toekomst en worden in deze 
paragraaf beschreven. Allereerst wordt belangrijk geacht om een ketenregisseur echt vanaf het 
begin aan te stellen (zoals nu ook in de werkwijze is aangegeven). Met name om goed zicht te 
krijgen en te houden op het netwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de ketenregisseur voldoende 
tijd heeft om te werken aan een levensgebeurtenis. Het moet niet iets zijn wat ‘er nog even bij 
komt’. “Je hebt iemand nodig die hier dedicated aan kan werken. Het vraagt continu in het netwerk 
bewegen. Daar zitten ook continue wisselingen op mensen.” 
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Ook is het, zoals Mens Centraal ook aangeeft (§3.3.2) belangrijk voor de ketenregisseur om goed 
zicht te hebben op het commitment binnen de keten van betrokken organisaties. Dit is een 
ingewikkeld proces wat ook tijd vraagt. 
 

“Het gaat om mensen motiveren en in de juiste stand krijgen. Mogelijkheden laten 
zien. Maar je hebt nergens beslissingsbevoegdheid. Dat maakt het super 

ingewikkeld. Een van de initiatieven wordt nu teruggetrokken onder het mom: het 
risico is te groot, er is geen tijd, er zijn andere plannen. Dan moet je het kunnen 

opschalen, dan zit je aan tafel met bestuurders en die zijn maar heel beperkt 
betrokken. Het is ingewikkeld om bij al die organisaties op het juiste niveau de juiste 

verandering en beweging te krijgen.” 
 
Als laatste wordt door een ketenregisseur aangedragen om wellicht levensgebeurtenissen met 
elkaar te combineren, omdat vaak dezelfde organisaties betrokken zijn bij meerdere 
levensgebeurtenissen. Dat maakt het makkelijker om ook verbeteracties op andere 
levensgebeurtenissen, waar prioriteit aan gegeven wordt, door te voeren. 

3.2.5 Hoe kijkt een lid van het Bestuurlijk Overleg terug op de invulling van de rol? 

In het Bestuurlijk Overleg worden besluiten genomen over de uitwerking van verbeteracties en de 
eventuele implementatie nadat de uitwerking is afgerond en daarnaast wordt in het Bestuurlijk 
Overleg gesproken over de inzet van de benodigde capaciteit vanuit de betrokken overheden. In 
het kader van de evaluatie is kort gesproken met één lid van het Bestuurlijk Overleg. Dit geeft 
enkele aanknopingspunten voor de toekomst.   
 
De informatievoorziening vanuit het programma Mens Centraal naar dit overleg wordt door dit 
lid als uitstekend ervaren en ook draagt het overleg volgens haar in brede zin bij aan 
commitment van bestuurders. Met het oog op de toekomst zou er wel volgens dit lid meer 
aandacht moeten worden besteed aan het bewustzijn van bestuurders rondom het toezeggen van 
capaciteit: wat betekent dit voor de uitvoering? Is het echt mogelijk om ‘ja’ te zeggen?  

3.3 Welke concrete resultaten zijn gerealiseerd? 
In deze paragraaf gaan we in op de concrete resultaten van de Aanpak Levensgebeurtenissen. Het 
gaat daarbij om de onderzoeken die zijn opgeleverd en de verbeteracties die zijn doorgevoerd. De 
effecten die de Aanpak Levensgebeurtenissen heeft gehad op de betrokken overheidsorganisaties 
worden besproken in paragraaf 3.4. 
 
Uitgaande van de werkwijze rondom een levensgebeurtenis worden er in verschillende fasen 
onderzoeken gedaan waarmee de behoeften van mensen inzichtelijk gemaakt worden en 
waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden. Ook kan ervoor gekozen worden om 
aanvullend onderzoek te doen. Zo zijn voor de levensgebeurtenis Scheiden niet alle stappen 
doorlopen zoals omschreven in de werkwijze omdat er voor deze levensgebeurtenis al een 
programma was ingericht (Scheiden zonder Schade). 
 
Hieronder worden voor de levensgebeurtenissen overlijden, studeren en scheiden enkele 
verbeteracties die zijn doorgevoerd uitgelicht en besproken. Voor een overzicht van concrete 
acties binnen de levensgebeurtenissen kan de website www.programmamenscentraal.nl 
geraadpleegd worden.  

http://www.programmamenscentraal.nl/
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3.3.1 Levensgebeurtenis ‘er is iemand in mijn omgeving overleden 

Binnen de levensgebeurtenis nemen 15 organisaties deel, zowel overheidsorganisaties als een 
aantal commerciële organisaties.  
 
Er zijn tot nu toe acht onderzoeken uitgevoerd. In het eerste onderzoek uit 2018 bij de start van 
deze levensgebeurtenis zijn de klantreizen in kaart gebracht. Vervolgens, een paar maanden 
later, worden de oplossingsrichtingen die bedacht zijn in de werkgroepen voorgelegd aan de 
doelgroep (fase ‘oplossingen bedenken’). De organische en werkende weg aanpak laat ruimte om 
aanvullend onderzoek te doen als dat nodig blijkt. Dit kan zowel verkennend als toetsend zijn. Dit 
is bijvoorbeeld gedaan rondom het deelproject van de nabestaandenmachtiging (zie bijlage B). 
Uit dit onderzoek bleek dat een nabestaandenmachtiging niet zozeer noodzakelijk, maar wel 
gewenst zou zijn voor enkele overheidsdiensten zoals MijnToeslagen, IB-aangiftes, de 
Berichtenbox, DUO. 
 
Empathische brief aan nabestaanden 

Een van de grote verbeteracties rondom deze levensgebeurtenis is het invoeren van een brief 
vanuit de gemeente voor nabestaanden, die wordt toegevoegd bij de Akte van Overlijden. Uit de 
verschillende onderzoeken bleek namelijk dat nabestaanden zich overvallen voelen na het 
overlijden van een naaste. Met name degenen die zich opwerpen als contactpersonen gaven aan 
behoefte te hebben aan een overzicht van wat er moet gebeuren en zij willen de prioriteiten beter 
kunnen inschatten. Met nabestaanden zijn enkele oplossingsrichtingen en uitwerkingen daarvan 
besproken (tabel 3.1, tweede en derde nabestaandenonderzoek). Vanuit deze inventarisatie werd 
in september 2020 binnen vier gemeenten gestart met een pilot in de correspondentie rond de 
levensgebeurtenis overlijden. Hierbij werden de volgende communicatiemiddelen ingezet:  
 
• Een empathische brief die relevante informatie bevat voor de contactpersoon. Deze wordt bij 

de akte van overlijden verzonden door de gemeente. 
• Een informatiekaart met een verwijzing naar rijksoverheid.nl/overlijden (een persoonlijk 

overzicht ..) met informatie over wat er geregeld moet worden na een overlijden. 
 
Inmiddels beogen 150 gemeenten om de brief in te voeren.  
 
Aanpassingen Persoonlijk Overzicht op Rijksoverheid.nl 

Door inzichten verworven uit de onderzoeken met burgers zijn (op verschillende momenten) 
veranderingen doorgevoerd in en rond het persoonlijk overzicht voor de levensgebeurtenis 
overlijden (overlijden: wat moet ik regelen?). Zo zijn er aparte overzichten gemaakt voor 
regelzaken met betrekking tot erven en het voorbereiden van je eigen overlijden. In het overzicht 
‘overlijden: wat moet ik regelen?’ zijn verschillende nieuwe perspectieven toegevoegd. Zoals dat 
van een overleden kind. Ook is de resultaatpagina gesorteerd op basis van prioriteit, omdat 
nabestaanden willen weten wat ze direct moeten oppakken en wat kan wachten. 
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3.3.2 Levensgebeurtenis: ‘Ik ga studeren’ 

Net als de levensgebeurtenis Overlijden is Studeren een grote levensgebeurtenis met veel 
betrokken partijen. Inmiddels nemen ongeveer 20 organisaties actief deel aan de 
levensgebeurtenis.  
 
Binnen de levensgebeurtenis studeren is in vier verschillende werkgroepen gewerkt aan 
oplossingen voor (aankomend) studenten. Deze richten zich op: het bieden van meer overzicht, 
het bekend maken van specifieke voorzieningen, het inzicht geven in financiële regelzaken en 
het beter faciliteren van Caribische studenten. Er zijn binnen deze levensgebeurtenis 8 
onderzoeken uitgevoerd door het programma Mens Centraal. Voor de werkgroep Caribische 
studenten is gebruik gemaakt van onderzoek van derden. Hieronder worden twee verbeteracties 
uitgelicht.  
 
Studenten met een ondersteuningsbehoefte 

In de werkgroep over studenten met een ondersteuningsbehoefte is een design traject uitgevoerd 
met als doel aankomende studenten bewuster maken van de ondersteunde voorzieningen en 
regelingen die er zijn, zodat zij kunnen kiezen er al dan niet gebruik van te maken; en de 
mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn. Uit onderzoek blijkt dat aankomende studenten met 
een ondersteuningsbehoefte onvoldoende bewust zijn van de ondersteuningsmogelijkheden als 
ze gaan studeren, soms hebben ze de kennis niet, of willen ze er geen gebruik van maken uit 
schaamte of angst. Ook herkennen zij zich niet altijd in de gebruikte terminologie. Ook willen zij 

Effectmetingen 

Om het effect van de inspanningen in de levensgebeurtenis Overlijden op burgers in kaart te 
brengen zijn er twee effectmetingen gedaan: een met betrekking tot de brief bij de akte van 
overlijden (uitgevoerd door market response in 2021), en een ander over de effecten van de 
communicatie-aanpak rondom overlijden (Het doel van deze communicatie-aanpak is om 
mensen te informeren die met een overlijden te maken hebben over welke zaken geregeld 
dienen te worden).  
 
De effectmeting van de brief laat zien dat nabestaanden overwegend positief zijn over de 
nieuwe empathische brief die gestuurd wordt vanuit de gemeenten, dat de brief rust geeft en 
bevestigend werkt, vooral als deze zo snel mogelijk na een overlijden wordt ontvangen door 
nabestaanden, dat de brief ervoor zorgt dat de Rijksoverheid vaker wordt gezien als bron van 
informatie en dat het persoonlijk overzicht ook daadwerkelijk vaker wordt bezocht. 
 
Uit de effectmeting over communicatie blijkt dat de kennis over wat er precies geregeld moet 
worden na een overlijden nog beter kan, maar dat het persoonlijk overzicht wel bijdraagt aan 
het kennisniveau. Hoewel de bekendheid van het overzicht al best hoog is (zeven op de tien), 
kan dit door communicatie-inzet nog verder worden verhoogd, of in ieder geval het gebruik 
van het persoonlijk overzicht verder stimuleren. Meer communicatie rondom het onderwerp 
zal leiden tot meer bekendheid van het persoonlijke overzicht van de Rijksoverheid. Een 
andere bevinding uit dit onderzoek is in de empathische brief van de gemeente de link naar 
het persoonlijk overzicht nog makkelijker gemaakt kan worden. 
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niet te boek staan als ‘student met een beperking’. Uit het onderzoek zijn een vijf 
behoefteprofielen gekomen, die door organisaties kunnen worden gebruikt in de communicaties 
en dienstverlening. Ook is een aantal verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd door de 
betrokken overheidsorganisaties. 
Zo is: 
• Het aanmeldproces voor voorzieningen aangepast, waaronder de terminologie; 
• De website hogeronderwijstoegankelijk gelanceerd. Daarmee hebben hbo- en wo-studenten 

één plek met alle informatie over aanvullende voorzieningen. Voor mbo-studenten was er al 
een vergelijkbare site; 

• Onder leiding van BiOND gaat het programma Mens Centraal studiebegeleiders, 
zorgcoördinatoren e.a. in het VO stimuleren om aankomend studenten actief voor te lichten 
over de aanwezige voorzieningen. 

 
Aanpassingen persoonlijke overzichten op Rijksoverheid.nl 

Aan het persoonlijk overzicht voor studeren (Studeren: wat moet ik regelen?) heeft het 
programma bijgedragen door het overzicht onder de aandacht te brengen bij organisaties die 
betrokken zijn bij de levensgebeurtenis. Ook heeft het programma onderzoek gefinancierd waar 
specifiek is ingegaan op het overzicht. Hier zijn belangrijke aanpassingen uit voort gekomen. 
Zoals het schrappen van teksten die de doelgroep als overbodig ervaarde en het aanbieden van 
informatie op chronologische volgorde met duidelijke vermelding van deadlines. 

3.3.3 Levensgebeurtenis ‘Ik ga scheiden’ 

Bij de levensgebeurtenis Scheiden is er een ‘light-aanpak’ gehanteerd. Het programma Mens 
Centraal heeft een bijdrage geleverd aan het programma Scheiden zonder Schade. Daarom is er 
binnen deze levensgebeurtenis een beperkter aantal onderzoeken gedaan, veel was namelijk door 
het programma zelf al in kaart gebracht. Het programma Scheiden zonder Schade had de 
volgende doelen: ruzies en juridische strijd in het gezin beperken; bevorderen dat de (ex)-
partners samen met familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen; gezinnen zo vroeg 
mogelijk hulp en begeleiding bieden. Om binnen het programma de stem van ouders en kinderen 
vertegenwoordigd te hebben is het programma Mens Centraal aangesloten. In september 2020 
zijn via onderzoek als eerste de huidige ervaringen en behoeften van ouders en kinderen rondom 
scheiden in kaart gebracht. Hieruit bleek dat:  
• Door hoge emotionele impact scheiding, veel regelwerk en een laag kennisniveau men niet 

goed weet wat men moet regelen. 
• Ouders behoefte hebben aan praktische informatie én emotionele begeleiding, maar dat 

concretisering lastig is. 
• Kinderen het lastig vinden om hun eigen behoeften te benoemen. 
• Men de scheiding meer als een reeks bij elkaar horende gebeurtenissen en thema’s ziet, dan 

een chronologisch proces. 
Het programma Mens Centraal heeft hierover geadviseerd richting het programma Scheiden 
Zonder Schade en de inzichten zijn verwerkt in de persoonlijke overzichten. 
 
Digiplein en DigiMaatje 

Een van de onderdelen van het programma Scheiden zonder Schade is de ontwikkeling van het 
DigiPlein en DigiMaatje. Ook aan dit onderdeel heeft het programma Mens Centraal door middel 
van een onderzoek een bijdrage geleverd. In het onderzoek ‘usabilitytest portaal Scheiden zonder 
Schade is onderzocht hoe ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn het DigiPleinen DigiMaatje 
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ervaren en gebruiken, en welke elementen hiervan helpen in het zoeken van informatie, hulp en 
ondersteuning. Daarnaast heeft het programma Mens Centraal teksten opgeleverd die gebruikt 
kunnen worden op het DigiPlein. Eind 2021 zijn de prototypes van deze portals opgeleverd en 
vergezeld van een advies over hoe deze producten verder te ontwikkelen om ze daadwerkelijk in 
gebruik te kunnen nemen. In 2022 wordt het prototype DigiPlein doorontwikkeld tot een 
livegaande versie. De mogelijkheden voor het DigiMaatje worden nog verder getest6. 

3.4 Welke effecten op overheidsorganisaties zijn gerealiseerd? 
Naast de concrete ‘harde’ resultaten van de Aanpak Levensgebeurtenissen bestaan er ook 
‘zachte’ resultaten: deelnemers aan de Aanpak Levensgebeurtenissen is gevraagd wat deelname 
aan de overheidsorganisatie waar zij voor werken heeft opgeleverd. De uitkomsten daarvan 
worden in deze paragraaf beschreven.  
 

Netwerk 

Programma Mens Centraal heeft bijgedragen aan het opzetten van een netwerk voor deelnemers, 
een netwerk dat voor sommige deelnemers de potentie heeft om ook zonder tussenkomst van 
Mens Centraal stand te houden. “Bij de bijeenkomsten van Mens Centraal ontmoeten wij elkaar. 
Daarna zijn wij met elkaar in gesprek gegaan en heeft Mens Centraal geen rol meer gespeeld.” Het 
programma heeft aandacht besteed aan het bestendigen van het netwerk door onder andere na 
een jaar de vier werkgroepen bij elkaar te voegen.. Deze werkgroepen komen dan ongeveer drie 
keer per jaar (informeel) samen om de verbondenheid te bestendigen. 
 
Zonder inspanning van Mens Centraal was dit netwerk niet tot stand gekomen, zo geven 
deelnemers aan. “De projectleider heeft een heel groot netwerk, en inzicht en overzicht wie wat kan en 
wie waarmee bezig is. Zo weet hij de juiste mensen te matchen. Dit was niet vanuit de partijen zelf 
gekomen. Zo heb ik met [persoon] een blog geschreven. Dat hadden we zelf niet bedacht.”  
 
Ondanks dat we deelnemers spraken die vertrouwen hebben in het bestendigen van hun netwerk 
zonder aanwezigheid van Mens Centraal, zijn er ook die hier twijfels over hebben. Zij zien de 
aanwezigheid van een ‘linking pin’, zoals Mens Centraal, als cruciaal. Een deelnemer spreekt 
haar gedachte hierover uit: “Vrees is een groot woord, maar vind het wel spannend. Er is langer 
sturing nodig, en het zal nodig blijven. Je hebt iemand nodig die het overzicht heeft van alles. Zo zorg je 
ervoor dat er aandacht blijft.”  
 
Bewustzijn over de doelgroep 

Het centraal stellen van de mens als uitgangspunt voor het programma heeft bij deelnemers 
bewustzijn over hun doelgroep gecreëerd. Het onderzoek dat hierbij als uitgangspunt dient blijkt 
wat dat betreft cruciaal. We zien dat deelnemers door onderzoek met de doelgroep inzichten 
hebben opgedaan die verder reiken dan hun eerste aannames. Een deelnemer aan de 
levensgebeurtenis studeren geeft wat dat betreft een tekenend voorbeeld:  
“Deelname heeft mijn ogen geopend. Ik had nooit het idee dat ik een ‘ivoren toren ambtenaar’ was, 
maar sommige interviews openden de ogen. Bijvoorbeeld: We interviewden een student over 
geldzorgen. Die wilde ‘clean blijven’ zei hij. Dat gaf aan hoe belangrijk het voor hem was dat hij uit de 

 
 
6 Eindrapportage Scheiden zonder Schade, maart 2022 
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schulden bleef. Hij vergeleek het met een verslaving. Terwijl wij een studieschuld zien als een 
investering in je toekomst.” 

3.5 In hoeverre zijn de doelen behaald? 
Het doel van de aanpak levensgebeurtenissen is het uitwerken van concrete oplossingen voor 
mensen op het terrein van communicatie en dienstverlening, in de keten van de meest betrokken 
overheidsorganisaties. Het doel van de aanpak is niet meetbaar geformuleerd. Om deze reden kan 
binnen de huidige onderzoeksopzet niet bepaald worden in hoeverre dit doel is behaald. Als enige 
kan vastgesteld worden dat er voor de drie levensgebeurtenissen die worden geëvalueerd 
onderzoeken zijn gedaan met burgers, oplossingen zijn uitgewerkt en doorgevoerd. Over de 
kwaliteit en impact voor burgers hiervan kunnen geen uitspraken worden gedaan. 
 
Het middel om het doel van de aanpak te kunnen bereiken is het samenwerken in de keten van 
meest betrokken overheidsorganisaties. Wel zien we dat door de Aanpak Levensgebeurtenissen 
het contact tussen verschillende overheids-, en private organisaties is versterkt. Vanuit alle drie 
de levensgebeurtenissen die in deze evaluatie zijn belicht geven deelnemers aan dat zij hun 
netwerk hebben uitgebreid. Zowel overheids- als private organisaties hebben elkaar weten te 
vinden. Zij noemen dit expliciet als een resultaat van deelname aan de Aanpak 
Levensgebeurtenissen. De meerwaarde van Mens Centraal in het faciliteren van dit netwerk is 
hierin groot geweest. 

3.6 Input voor overdracht en borging van de werkwijze en methodiek 
De Aanpak Levensgebeurtenissen wordt vanaf augustus 2022 geborgd bij Dienst Publiek en 
Communicatie (DPC). De directeur van DPC die in het kader van deze evaluatie is geïnterviewd is 
positief over deze overgang, maar ook kritisch. Niet op de methodiek van de Aanpak 
Levensgebeurtenissen, maar of DPC de juiste plek is om de aanpak te borgen.  
 

“Ik vind het een hele mooie ontwikkeling en waardevol dat wij mogen doen. Ik wil wel 
kritisch kijken naar hoe we gaan doen. DPC heeft veel expertise op informatie en 

communicatie, de aanpak levensgebeurtenissen gaat breder dan dat want gaat ook 
over dienstverlening. Na twee jaar gaan we heroverwegen met Binnenlandse Zaken 

over financieringen en of we de programma-manager aanhouden en of DPC het meest 
passend is.” 

 
Deelnemers van de Aanpak Levensgebeurtenissen is ook gevraagd wat belangrijke ervaringen en 
inzichten zijn om in de toekomst rekening mee te houden en/of te continueren. Daarnaast 
vloeien uit de resultaten eerdere aanknopingspunten voor borging. In deze paragraaf benoemen 
we de belangrijkste punten. 
 
Werken vanuit onderzoek 

Meerdere deelnemers aan de aanpak levensgebeurtenissen hebben aangegeven het belangrijk en 
vernieuwend te vinden om te werken vanuit de klantreis en de beleving van mensen. Het op deze 
manier werken helpt met het creëren van zekerheid over ‘het goede doen’. Immers wil men graag 
de publieke zaak dienen. Het was daarbij wel belangrijk dat de projectleiders van de 
levensgebeurtenis de deelnemers hier scherp op hielden. Dit zou dan ook behouden moeten 
blijven. 
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“Er is heel goed onderzoek gedaan, al voor de startbijeenkomst. Van daaruit zijn de pijnpunten 
opgepakt. Dus dat er niet van alles naast wordt bedacht, maar echt wordt vastgehouden aan de 

uitkomsten van onderzoek. Uitgaan van de pijnpunten die studenten zelf noemen.” 
 

Doelgroep aan tafel 

Zoals in de alinea hiervoor besproken is het werken vanuit het gedachtegoed van Mens Centraal 
inspirerend voor deelnemers. Het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt geeft voor 
deelnemers een waardevol inzicht in hun doelgroep. Ook het betrekken van de doelgroep bij 
verschillende werkgroepen vinden zij inspirerend. Op de vraag hoe de mens centraal gesteld kan 
(blijven) worden in overheidscommunicatie- en dienstverlening geven veel deelnemers dan ook 
aan om met de doelgroep in gesprek te blijven. Een cruciaal punt voor wat betreft de borging van 
de Aanpak Levensgebeurtenissen. 
 
Netwerk  

Er zijn deelnemers die verwachten dat het netwerk dat door het programma Mens Centraal is 
samengebracht zichzelf in stand kan houden. We spraken ook deelnemers die hier een risico in 
zien. Zij stellen dat organisaties in het veld van overheidscommunicatie- en dienstverlening 
elkaar niet zomaar vinden. Een deelnemer heeft hier ervaring mee: “We hebben het erover gehad 
dat we met een belangrijk groepje aan tafel zaten die allemaal wat te maken hebben met [onderwerp]. 
Het zou goed zijn om dit groepje contact te laten houden, maar dat is niet gebeurd.” 
 
Een andere deelnemer geeft specifiek aan dat inzet nog veel gebonden is aan individuele 
personen, maar dat zodra deze personen van functie zouden wisselen de contacten ook makkelijk 
wegvallen. Enkele deelnemers geven aan dat er tijdens de werkgroepen meer aandacht besteed 
kan worden aan het in stand houden van het netwerk wanneer het programma zou ophouden te 
bestaan.  
 
“Ik weet de personen te vinden, maar als die persoon weggaat, is er dan borging. Weten de andere 
mensen van de partijen ons weer te vinden. Nu is het opgehangen aan de individuen als representant, 
de projectleider is ook nodig om dat in de gaten te houden dat je het contact niet verliet.” 
 

Spanningsveld bij overdracht naar organisaties zelf 

De grootste uitdaging binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen is het spanningsveld rondom het 
moment van overdracht van geformuleerde acties naar organisaties die deze acties moeten gaan 
uitvoeren. Bestuurlijk commitment is hier het kernwoord. Vanuit vrijwel alle deelnemers horen 
we hierover. Ook een bestuurder is zich hiervan bewust: “Het is een complex speelveld waarin je je 
begeeft. Je moet veel doen aan relatiemanagement. Bestuurders moeten doordrongen zijn van hun 
belang in verbetermogelijkheden, een risico is dat dat wegzakt.” 
 
Als het aankomt op implementatie van verandering is het aan organisaties zelf om tijd vrij te 
maken om de acties die voortkomen uit de onderzoeken en bijeenkomsten van Mens Centraal uit 
te gaan voeren (na toezegging vanuit het bestuurlijk overleg). Mens Centraal heeft hier geen 
eigenaarschap in. Dit is een risico, want het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee deel 
werd genomen aan de sessies van Mens Centraal lijkt moeilijk te behouden als het aankomt op 
uitvoering van de acties. Deelnemers zijn, bewust en onbewust, geneigd om terug te vallen in 
oude protocollen, trage werkwijzen, gebrek aan commitment, wanneer een aanjagende 
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tussenpersoon ontbreekt. Het gemak en de structuur van de organisatie wordt eigenlijk als 
onmisbaar ervaren.  
 

3.7 Conclusies 
 
Welke concrete resultaten heeft de Aanpak Levensgebeurtenissen opgeleverd en in hoeverre zijn 

de doelstellingen behaald? 

• Het doel van de aanpak levensgebeurtenissen is het uitwerken van concrete oplossingen voor 
mensen op het terrein van communicatie en dienstverlening, in de keten van de meest 
betrokken overheidsorganisaties. Er zijn in totaal 16 levensgebeurtenissen opgepakt, waarvan 
acht door het programma Mens Centraal. Voor de drie levensgebeurtenissen die onderzocht 
zijn in deze evaluatie zijn er voor elk meerdere onderzoeken uitgevoerd, en verbeteracties 
geformuleerd en uitgevoerd.  

• Het doel van de aanpak is niet meetbaar geformuleerd. Om deze reden kan binnen de huidige 
onderzoeksopzet niet bepaald worden in hoeverre dit doel is behaald.  

 
In hoeverre heeft de Aanpak Levensgebeurtenissen effect gehad op overheidsorganisaties? 

• Bij de start van de levensgebeurtenissen zijn overheidsorganisaties het erover eens dat een 
levensgebeurtenis gaat om processen te verbeteren voor hun doelgroep. Echter, dat dit tot 
stand komt door het aangaan van een ketensamenwerking wordt in mindere mate genoemd. 
Wel hopen deelnemers hun netwerk uit te breiden door deelname aan de Aanpak. Uiteindelijk 
zien we dat deelnemende organisaties (bewust of onbewust) in wisselende mate bezig zijn 
met het werken over de grenzen. Sommige deelnemers zijn positief verrast over het 
samenwerken, voor anderen blijft het van lagere prioriteit. 

• De rol van het programma Mens Centraal als procesbegeleider heeft bijgedragen aan het 
opzetten van een netwerk voor deelnemers, een netwerk dat voor sommige deelnemers de 
potentie heeft om ook zonder tussenkomst van Mens Centraal stand te houden. Zonder 
inspanning van Mens Centraal was dit netwerk niet tot stand gekomen, zo geven deelnemers 
aan. 

• Het centraal stellen van de mens als uitgangspunt voor het programma heeft bij deelnemers 
bewustzijn over hun doelgroep gecreëerd. Het onderzoek dat hierbij als uitgangspunt dient 
blijkt wat dat betreft cruciaal. We zien dat deelnemers door onderzoek met de doelgroep 
inzichten hebben opgedaan die verder reiken dan hun eerste aannames 

 
Wat is nodig voor een goede overdracht en borging van de werkwijze? 

• De opzet om het gesprek met betrokken partijen te voeren vanuit onderbouwde kennis en niet 
vanuit aannames wordt door veel deelnemers gewaardeerd. Zij komen tot inzichten over hun 
doelgroep waar zij eerst geen weet van hadden. Deze aanpak is vernieuwend en leidt tot een 
groter bewustzijn van problemen die spelen bij de doelgroep van een levensgebeurtenis. We 
zien echter ook dat de inzichten uit onderzoek soms te overstijgend zijn om voor deelnemers 
te vertalen naar concrete oplossingsrichtingen. Het gat tussen de vertaalslag van kennis naar 
uitvoering is daarmee te groot. Deelnemers (en bestuurders) zouden aan de voorkant, en ook 
tijdens het traject van een levensgebeurtenis beter meegenomen kunnen worden in de 
stappen waarmee er tot concrete verbeteracties gekomen wordt.  

• Ook moet er voldoende aandacht geschonken worden, bij de start en tijdens het traject van de 
levensgebeurtenis, aan wat het mandaat van bestuurders precies inhoudt. Uit de gesprekken 
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met projectleiders blijkt dat er soms aan de voorkant makkelijk ‘ja’ gezegd wordt op het idee 
van het verbeteren van communicatie en dienstverlening voor mensen, maar dat wanneer het 
aankomt op implementatie er toch problemen met capaciteit en geld zijn. Ook deelnemers 
zien dit spanningsveld. Ondanks dat het programma Mens Centraal, en straks DPC en de 
ketenregisseurs, zelf geen invloed hebben op dit mandaat, zou het kunnen helpen om hier al 
aan de voorkant scherp op te zijn. 

• In het verlengde daarvan willen we meegeven dat enige mate van top-down oplegging voor 
het meedoen aan de aanpak het onderzoeken waard is, om de vrijblijvendheid weg te nemen. 
Een deelnemer zegt hierover zelfs: “Er zou een Ministerie van Mens Centraal moeten komen”.  

• Meerdere deelnemers geven expliciet aan dat de werkgroepen waaraan zij hebben 
deelgenomen goed zijn georganiseerd. Mens Centraal heeft hierin een cruciale rol gehad. Zij 
heeft organisatorische taken en het in contact brengen van betrokken partijen uit handen 
genomen. Dat is cruciaal geweest in het vormen van een netwerk tussen deelnemers 
onderling. Deelnemers noemen het proces laagdrempelig. De coördinerende en verbindende 
rol moet daarom behouden blijven. 

• We zien dat bij sommige deelnemers het niet helder is welke werkwijze gevolgd wordt binnen 
de aanpak, wat er precies verwacht wordt van deelnemers en wat de uiteindelijke ‘stip op de 
horizon’ is. Het doel en de werkwijze van de aanpak scherp neerzetten voor de deelnemers en 
indien nodig herhalen kan eraan bijdragen dat eenieder er met dezelfde verwachtingen ingaat 
en dat het proces soepeler verloopt. 
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4 De Overheidsbrede Onderzoekscommunity voor Informatie 
en Dienstverlening 

De Overheidsbrede Onderzoekscommunity voor Informatie en Dienstverlening is ontstaan vanuit 
de constatering dat veel overheidsorganisaties onderzoek doen, maar dat het bedenken, 
uitvoeren en toepassen daarvan veelal alleen binnen de lijnen van de eigen organisatie 
plaatsvindt. Dat heeft als gevolg dat de inzichten voor andere overheidsorganisaties veelal niet 
bekend of toegankelijk zijn, er een grote kans bestaat dat onderzoek dubbel wordt gedaan en de 
resultaten niet in samenhang met vergelijkbare onderzoeken worden geduid. 
 
Om deze constatering te toetsen heeft het programma Mens Centraal een klankbordgroep 
opgericht. Hierin waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: de Belastingdienst, het 
Centre for eGovernment Studies (Universiteit Twente), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de 
gemeente Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het ministerie van Financiën, het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). 
 
Vanuit het programma Mens Centraal is ook een brede inventarisatie uitgevoerd onder 
onderzoekers binnen de overheid.7  
 
Er bleek dat er inderdaad een behoefte was om inzichten, voorgenomen en uitgevoerde 
onderzoeken en methodieken met elkaar te delen. Het programma Mens Centraal heeft hierop 
actie ondernomen en nam het initiatief om een overheidsbrede onderzoekscommunity voor 
informatie en dienstverlening op te richten.  
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de doelen, opzet, resultaten en borging van de overheidsbrede 
onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening (hierna genoemd: 
onderzoekscommunity) op basis van de beschikbaar gestelde documenten en de interviews die we 
voerden met de onderzoekscoördinator van het programma, de projectleider van de 
onderzoekscommunity en zes onderzoekers in deze community.  

4.1 Doelen 
In deze paragraaf beschrijven we het doel van de onderzoekscommunity en de manier waarop 
leden van de onderzoekscommunity hiernaar kijken.  

4.1.1 Wat zijn de doelen van de overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en 

dienstverlening?  

De overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening heeft vier doelen8 : 
1) Het efficiënt benutten van al aanwezige onderzoekkennis; 
2) Overheidsbrede toegang bieden tot onderzoekkennis; 
3) Een overzicht creëren van nieuwe (gemeenschappelijke) relevante en urgente 

onderzoeksvragen en innovatie; 

 
 
7 Businesscase Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening, april 2022 
8 Businesscase Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening, april 2022 
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4) Efficiënt benutten van de binnen de overheid al aanwezige onderzoekexpertise en –
capaciteit. 

 
Hieraan koppelde het programma Mens Centraal vier beoogde resultaten, te weten:  
1) Een netwerk van onderzoekers van gemeenten, kerndepartementen, provincies, 

uitvoeringsorganisaties, waterschappen en uit kennisinstituten, dat inzichten uit onderzoek 
bundelt en samen duidt. 

2) Een overheidsbreed fundament van onderzoekskennis voor informatie en dienstverlening op 
basis van gebundelde inzichten uit recent onderzoek (onder burgers en/of ondernemers) van 
gemeenten, kerndepartementen, provincies, uitvoeringsorganisaties, waterschappen en 
kennisinstituten 

3) Een overheidsbrede onderzoeksagenda voor informatie en dienstverlening. 
4) Een denktank voor relevante overheidsbrede programma’s en -projecten om de mogelijkheid 

aan overheidsorganisaties en -programma’s te bieden om structurele of ad hoc vragen te 
stellen over wat er al bekend is uit onderzoek en waar de ‘gaten’ zitten. 

 
Ten tijde van deze evaluatie zijn acties ingezet om het eerste doel en eerste bijbehorend resultaat 
te bewerkstelligen. De evaluatie richt zich dan ook primair hierop. Het tweede doel is in een 
gevorderd stadium, maar de gebundelde inzichten en de onderzoeksagenda zijn nog niet 
beschikbaar. Acties om het derde en vierde doel te behalen zijn voorzichtig in gang gezet. Waar 
mogelijk zullen wij hier op ingaan. 

4.1.2 Hoe kijken deelnemers aan de onderzoekscommunity naar de doelen? 

De deelnemers van de onderzoekscommunity is gevraagd wat zij denken dat het doel is van de 
community en wat zij van dat doel vinden. De deelnemers blijken niet in detail op de hoogte van 
de doelen: zij hebben enige moeite om deze doelen concreet te benoemen. Beschrijvingen van het 
doel, de motivatie om deel te nemen en de verwachtingen over wat deelname gaat opleveren zijn 
veelal verweven met elkaar. Eén deelnemer benoemt concreet als doel dat “Er wel meer 
samenwerking of uitwisseling komt tussen mensen die hetzelfde type werk doen, en het leggen van 
contacten”. Anderen zijn minder concreet, antwoordden in een motivatie of verwachting. Hoewel 
de beschrijvingen uiteenlopen sluit in ieder geval een deel aan bij het eerste voorgenomen 
resultaat van de community.  
 

“Ik kom vanuit de bureauwereld en ik was nieuwsgierig hoeveel mensen op welke manier 
onderzoek doen binnen de overheid, en wat ik daarvan kan leren”. 

 
“Ik dacht ‘leuk, mensen ontmoeten van andere organisaties. Ik heb 10 jaar in het 

buitenland gewerkt en dit was een manier om weer voeling te krijgen met waar mensen 
hier mee bezig zijn.” 

4.2 Werkwijze  
In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de beoogde werkwijze binnen de onderzoekscommunity 
was (4.2.1) en vervolgens wordt beschreven hoe de projectleider en de onderzoekscoördinator 
van Mens centraal (4.2.2), en de deelnemers van de onderzoekscommunity (4.2.3) de werkwijze 
ervaren hebben. 
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4.2.1 Wat was de beoogde opzet? 

Voor elk van de vier resultaten is er een beoogde werkwijze beschreven.9 Om toe te werken naar 
het eerste resultaat voorziet het programma per thema (bepaald in samenspraak met de 
communityleden) in een drietal sessies (werkend van breed naar specifiek). Die thema’s die op 
agenda staan worden ondergebracht in een themakalender, die kan worden aangevuld door de 
communityleden, of op basis van signalen vanuit bijvoorbeeld WAU of de Nationale Ombudsman.  
 
Concreet wordt voor ieder thema de volgende opzet gehanteerd.  
 
• In een eerste informatieve themabijeenkomst staat een onderzoek of onderzoeksmethode van 

één of meerdere leden van de community centraal. Afwisselend deelt de groep kennis door 
informatie uit te wisselen en gaat de groep interactief aan de slag. De hele community is 
hiervoor uitgenodigd. 

• Tijdens een inzichtensessie worden de inzichten uit meerdere onderzoeken rondom het 
gekozen thema gebundeld en vastgelegd in een factsheet. Deze factsheet wordt vervolgens 
gedeeld met de hele community, maar ook daarbuiten (overheidsbreed). Voor de 
inzichtensessie worden communityleden (van overheden en kennisinstituten) uitgenodigd 
met inhoudelijke kennis en ervaring over het betreffende thema. 

• Rondom ieder thema worden vervolgens werksessies georganiseerd waarin de leden van de 
community leren die kennis toe te passen. Van elkaar, of van en in samenwerking met een 
onderwijsinstituut of academie. 

4.2.2 Hoe kijken de projectleider en de onderzoekscoördinator terug op de werkwijze? 

De projectleider en de onderzoekcoördinator van Mens Centraal hebben gereflecteerd op de wijze 
waarop de onderzoekscommunity is opgezet en hoe er invulling is gegeven aan de 
onderzoekscommunity.  
 
Groeiend aantal leden 

Ten tijde van de evaluatie is er een onderzoekscommunity die inmiddels 120 leden telt 
(september 2022). Met name in de eerste maanden van 2022 blijkt het ledenaantal flink te 
groeien, zegt de projectleider. “Dat komt door het sneeuwbaleffect nadat we zelf meer nieuwe leden 
zijn gaan werven. Meerdere medewerkers van dezelfde organisatie (bijvoorbeeld een grote gemeente) 
willen nu lid worden. Verder zijn er mensen die aanhaken vanwege een specifiek onderwerp. Als ze er 
dan eenmaal bij zitten blijven ze aangehaakt.” Bij elke sessie zijn tussen de 30 en 35 leden aanwezig 
die mee willen praten over het onderwerp. Er is door de onderzoekers die zijn benaderd voor de 
community dan ook overwegend positief en met de nodige belangstelling gereageerd. 
 
Vertraging bij uitvoering 

In het plan van aanpak overheidsbrede onderzoeksagenda staat dat de community in 2020 van 
start zou gaan en dat deze eind 2020 opgeleverd zou worden. Dit is later bijgesteld naar 2022. De 
onderzoekscoördinator en de projectleider geven aan dat een aantal factoren een rol speelde. In 
de eerste plaats is vanwege de coronapandemie de beoogde startbijeenkomst in Utrecht niet 
doorgegaan, en is – toen de pandemie aanhield - gekozen voor online bijeenkomsten.  
 

 
 
9 Business case overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening, april 2022 
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Ook is er geëxperimenteerd in de werkwijze. Op grote lijnen was de vorm van de online 
bijeenkomsten bedacht, maar voor de inzichtensessies werd nog geëxperimenteerd met het 
‘hoe’: “De vorm was wel bedacht maar wel was nog de vraag ‘hoe gaan we het precies doen?’. Welke 
manier van inzichten ophalen werkt? Want er was wel ervaring met het ophalen van inzichten maar 
die zijn tijdrovend en omslachtig. Wij dachten, kan het meer toegepast? Nu zijn we in sessies steeds 
andere werkwijzen aan het uitproberen. Maar: de grote lijn van brede bijeenkomsten, verdiepende 
sessies, en factsheets was van te voren wel bedacht.” De projectleider van de onderzoekscommunity 
merkt op dat het zoeken naar dé goede werkwijze tijdrovend is, en meer voeten in de aarde had 
dan verwacht. 
 

Een ander aspect dat heeft gezorgd voor vertraging in de uitvoering is het gebrek aan tijd. De 
projectleider geeft aan dat zij ook nog andere taken uit moest voeren, waardoor de plannen voor 
de community niet altijd konden worden uitgevoerd op het moment dat het was beoogd. Dit had 
ook te maken met een gebrek aan managementondersteuning, en in het algemeen een beperkt 
aantal mensen dat zich bezighield met het uitvoeren van werkzaamheden voor de community.  
 
Invulling van bijeenkomsten door leden 

De eerste bijeenkomsten werden grotendeels ingevuld door de onderzoekers van Mens Centraal. 
In de loop van de tijd is dit bijgesteld aan de hand van de wensen van de leden van de 
onderzoekscommunity. “De bijeenkomsten waren al twee keer gedaan, maar dan komen leden ook 
met ideeën van ‘mag ik dat een keer presenteren.” Dus inhoud verandert mee met de wens van de 
leden. Dit was vooraf ook beoogd. 
 
Werving van leden 

De projectleider geeft aan dat leden voor de onderzoekscommunity in eerste instantie vooral via 
het eigen netwerk geworven zijn.  De meeste contacten van onderzoekers waren werkzaam bij de 
rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties, in mindere mate bij gemeenten, provincies, 
waterschappen en kennisinstituten. Er is wel ingezet op het vergroten van het aantal deelnemers 
vanuit met name gemeenten. Dit omdat gemeenten veel contact hebben met burgers. In de eerste 
maanden van 2022 zijn er meer leden vanuit de gemeenten bijgekomen, maar in verhouding tot 
onderzoekers vanuit het Rijk zijn ze nog wel ondervertegenwoordigd. Enkele deelnemers 
herkennen dit ook. 
 

“Er zijn tientallen leden bijgekomen de laatste maanden, door het sneeuwbaleffect. 
Bijvoorbeeld, meer mensen van de gemeente Den Haag willen nu lid worden. Of 

mensen die aanhaken over specifiek onderwerp. En als ze er dan eenmaal bij zitten 
blijven ze aangehaakt.” 

 
Live bijeenkomsten 

Na de lockdowns door de coronapandemie is er, naast online bijeenkomsten, ook onder meer een 
live bijeenkomst georganiseerd rondom ‘communicatie en dienstverlening voor jongeren 
rondom 18 jaar worden’. Tijdens het congres van Mens Centraal zal er een lunch georganiseerd 
worden voor leden van de onderzoekscommunity. De projectleider van Mens Centraal geeft aan 
dat het streven is dat naast de online bijeenkomsten, twee maal per jaar een live bijeenkomst 
plaatsvindt. Dit om elkaar persoonlijk beter te leren kennen.  
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4.2.3 Hoe kijken leden van de onderzoekscommunity naar de werkwijze? 

Ook aan de leden van de overheidsbrede onderzoekscommunity is gevraagd hoe zij de werkwijze 
hebben ervaren. De deelnemers van de community geven aan de beoogde opzet te herkennen 
(drie verschillende soorten bijeenkomsten) om toe te werken naar het eerste doel met resultaat. 
Ze benoemden deze bijeenkomsten niet als zodanig bij naam, maar herkenden de opzet en de 
functie daarvan wel.  
 

“Het begon heel verkennend, kennismaken en welke vragen leven er. Wie is de 
vraageigenaar? […] Dat moest geschakeld worden en daar zijn een aantal 

bijeenkomsten aan besteed, met veel break-out sessietjes, met verschillende mensen 
spreken, en met welke vragen zij zaten.” 

 
Structuur en ritme 

Deelnemers zeggen daarnaast dat ze telkens geïnspireerd van een sessie terugkomen, en 
gemotiveerd zijn om een volgende keer weer deel te nemen. Specifiek heeft dat te maken met de 
goede organisatie van de sessies, de structuur en het ritme en de hartelijkheid van de 
onderzoekers van Mens Centraal.  
 

“De hartelijkheid en collegialiteit vond ik hartverwarmend. En dat werd voorgeleefd 
[voorgedaan, auteurs] door de teamleden van Mens Centraal, en zo’n community 

neemt dat dan over, en dat deden ze uitstekend.” 
 

“Leuk en herkenbaar, ze doen bijna altijd hetzelfde. Een check-in vraag; dan een 
aantal sprekers die ook het publiek betrekken; dan een energizer; en aan het einde 

vragen wat zullen we de volgende keer doen? Dat is een goede structuur.” 
 

“Ze jagen het echt aan en houden het ritme erin en dit werkt goed.” 
 
Daarbij heeft structuur en ritme een groot voordeel voor de leden van de community: “Dan kun je 
het gewoon over de inhoud hebben”. Tegelijkertijd kaarten de deelnemers direct ook een risico aan. 
Zij zien dat de organisatorische functie die Mens Centraal aanneemt nodig is voor een goede 
voortzetting: “Het is heel goed georganiseerd en goed voorbereid, super waardevol. Als de community 
dat zelf moet organiseren gaat het doodbloeden.” 
 
Verwant aan de structuur en het ritme ligt het gebruik van online MIRO borden. De deelnemers 
van de community waren positief verrast over de wijze waarop online sessies toch heel 
interactief werden gemaakt. Ze zagen dat Mens Centraal goed wist wat uit MIRO gehaald kon 
worden. Een onderzoeker wilde zelf ook een training gaan doen, om dit in zijn organisatie ook toe 
te kunnen passen. 
 
Halen en brengen 

Een ander positief aspect aan het proces is dat er niet alleen ‘gezonden’ wordt. Deelnemers 
hebben het gevoel dat zij ook daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan de community. In een van 
de eerste gesprekken werd dit door de coördinator ook al benoemd: “Het is halen en brengen, wij 
willen graag ook info ophalen. Wij willen weten: hoe ziet de onderzoeksagenda eruit, wat zijn gewilde 
thema’s.” Een deelnemer vertelt ons hoe zij ook een bijdrage heeft geleverd door het geven van 
een presentatie over een nieuwe methode die in haar organisatie werd ontwikkeld.  
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In het halen en brengen principe zit ook een gevoel van gezamenlijkheid verweven, wat als 
prettig wordt ervaren. “Ik vind het nuttig in die bijeenkomsten dat er niet gezegd hoe het moet, maar 
dat er discussie is over hoe zouden we dit beter kunnen doen”.  
 
Onderwerpen vanuit de leden van de community 

Het bottom-up principe van de community wordt zeer gewaardeerd. Dit uit zich met name door 
het kunnen meedenken over de onderwerpen die op de agenda staan. Een deelnemer zegt: “Door 
de vraag: waar heb jij behoefte aan? Houd je een goede aansluiting met je publiek. Als zij zomaar met 
onderwerpen komen dan is het maar de vraag of het aansluit”. Maar het horen over de onderwerpen 
die anderen aandragen geeft ook aanleiding tot reflectie: “Als je weet dat de vragen uit de 
community komen en het interesseert jou niet zoveel kan je kijken ‘missen wij hier iets?’ of wat kunnen 
wij hier nog van leren?” 
 
De deelnemers benoemen ook enkele aspecten aan het proces die zij minder goed vonden gaan.  
 

Strakke planning 

Deelnemers merken op dat de bijeenkomsten strak gepland zijn. Hoewel het fijn is dat de 
bijeenkomsten niet meer tijd innemen dan gepland, maakt het ook dat wanneer deelnemers 
behoefte hebben om wat langer stil te staan bij een onderwerp, die tijd er niet is, bijvoorbeeld om 
meer input uit de community te bespreken. Gevraagd of het mogelijk is om hier achteraf met de 
betreffende onderzoeker verder over te praten, geeft een deelnemer aan dat daar enkele barrières 
voor zijn, met name tijdsdruk vanuit de eigen organisatie.  
 
Twijfels over nut en noodzaak 

Er is door de onderzoekers die zijn benaderd voor de community overwegend positief en met de 
nodige belangstelling gereageerd. Maar bij een aantal deelnemers is er bij aanvang ook sprake 
van terughoudendheid en leven er vragen over het nut en de noodzaak: “Ik dacht wel, ik moet nog 
kijken wat ik hieruit ga halen. Er zijn al veel communities, hoe actief ga je worden?” Toch was deze 
twijfel niet voldoende om deelname aan deze community af te slaan.  
 
Een andere deelnemer geeft aan dat het vaker benoemen van het doel of de visie zou helpen bij 
het behouden van de motivatie om deel te nemen.  
 

“Hoe breder je het maakt hoe minder je jezelf kunt identificeren. Je hebt altijd een stip aan de horizon 
nodig waar je met z’n allen naar toe gaat. 

Interviewer: Zeg je daarmee dat je het nu nog niet zo ervaart? 
Dat zou nog wel iets sterker kunnen. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken waar we voor staan met de 

community? “ 

4.3 Welke concrete resultaten zijn gerealiseerd?  
In deze paragraaf wordt op basis van de beschikbaar gestelde documenten en informatie van het 
programmateam vastgesteld welke concrete resultaten er binnen de Overheidsbrede 
onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening zijn gerealiseerd. Het gaat om het 
huidige ledenaantal, het aantal bijeenkomsten en de inhoud daarvan, en de producten die 
onderzoekscommunity heeft opgeleverd. 
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Een netwerk van onderzoekers 

Ten tijde van de evaluatie heeft de onderzoekscommunity 162 leden. Communityleden zijn 
afkomstig van de kerndepartementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, kennisinstituten, 
provincies en waterschappen. Tachtig procent van de leden komen vanuit de Rijksoverheid 
(kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties), 20 procent van een gemeente, provincie, 
waterschap of een kennisinstituut.  
 
Kennis en inzichten delen middels drie verschillende soorten sessies 

In de werkwijze is beschreven dat men in de onderzoekscommunity door middel van een drietal 
sessies toewerkt naar een factsheet waarin inzichten zijn geformuleerd.  
  

Brede sessies 

Tot nu toe zijn er 11 online bijeenkomsten georganiseerd rondom inhoudelijke of procesmatige 
thema’s: 
• Methoden van inclusief onderzoek; 
• Het doen van inclusief onderzoek; 
• Inzichten uit onderzoek onder laaggeletterden; 
• Minder digitaal vaardigen en minder bureaucratisch vaardigen; 
• Inzichten uit onderzoek over wat burgers van een empathische overheid verwachten;  
• Inzichten uit onderzoek naar toegankelijke dienstverlening; 
• Het doen van overheidsbreed onderzoek vanuit levensgebeurtenissen;  
• Tools en werkwijzen, zoals design thinking, business canvas;  
• Welke onderzoeksvragen staan er bij overheden op de agenda; 
• Hoe vergroot je de invloed van onderzoek op de beslisser; 
• Creatieve, affectieve en actiegerichte onderzoeksmethoden. 
Voor ieder van de bijeenkomsten is een hand-out beschikbaar met daarin de presentaties en 
opbrengst van de interactieve sessies van de bijeenkomsten.  
 
Verder is er in het voorjaar van 2022 een live bijeenkomst in Utrecht georganiseerd waarin 
inzichten werden gepresenteerd uit onderzoek onder jongeren zonder vangnet, die 18 jaar 
worden. 
 
Inzichtensessies 

Daarnaast zijn er ook 2 verdiepende inzichtensessies georganiseerd rondom: 
• Minder (digi)taalvaardigen; 
• Empathie/menselijke maat. 
 Voor elk van deze bijeenkomsten zijn er overzichten gemaakt met de informatie die is opgehaald 
tijdens de sessie. Daarnaast zijn er ook factsheets opgesteld voor inzichten uit inclusief 
onderzoek en inzichten over het doen van inclusief onderzoek (deze zijn nog niet publiek 
toegankelijk). 

 
Werksessies 

De werksessies zijn georganiseerd rondom een tweetal onderwerpen: 
• Buurtkoffer. In samenwerking met de Hogeschool in Holland is het project de Buurtkoffer 

uitgevoerd. Hierover is hier meer te lezen.  
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• Financieel minder vaardigen. Voor de geïnteresseerden uit de community heeft een 
communitylid een verdiepende werksessie georganiseerd over onderzoek doen onder mensen 
die financieel minder vaardig zijn.  

 

LinkedIn-groep 

Een niet vooraf beschreven resultaat is de LinkedIn-groep die Mens Centraal in maart 2022 heeft 
opgericht. Alle leden van de community zijn uitgenodigd voor deze groep. Op dit moment zijn er 
99 leden aangesloten bij deze groep op LinkedIn.  
 
Het programma Mens Centraal schrijft over deze groep het volgende10: ‘Het doel is de kennis en 
ervaring te laten doordringen tot in de haarvaten van de overheid en de onderwijsprogramma’s 
van kennisinstituten, om informatie en dienstverlening hierop aan te kunnen laten sluiten. De 
LinkedIn groep is ook bedoeld als een levend netwerk, waarin kennis, toepassingen, best 
practices en showcases worden gedeeld en onderzoekers van overheidsorganisaties elkaar 
makkelijk kunnen vinden en bevragen. Het kan daarmee ook als podium dienen voor de leden van 
de community. Omdat mensen over het algemeen graag ‘brengen’ als ze ook wat kunnen ‘halen’ 
is het van belang dat daar een goede balans tussen wordt gevonden. Er is voorafgaand aan de 
start van de community een contentkalender opgesteld. In het begin zal het vooral de 
communitymanager zijn die de aanzet doet met regelmatige posts en de leden van de community 
stimuleert om zelf content te delen’.  
 
In de LinkedIn groep.. 
• Zijn door Mens Centraal de resultaten gedeeld van bijeenkomsten;  
• Worden bijeenkomsten aangekondigd; 
• Bevragen communityleden elkaar (wie heeft ervaring met…., wie kent ….); 
• Worden vacatures gepost voor openstaande onderzoeksfuncties; 
• Stellen communityleden zich voor; 
• Attenderen onderzoekers elkaar op interessante bijeenkomsten op het vakgebied; 
• Worden ervaringen met werkwijzen gedeeld (zoals de ervaringen met de onderzoeksmethode 

de Buurtkoffer).  

4.4 Welke effecten benoemen deelnemers? 
Deelnemers is gevraagd hoe zij de deelname aan de onderzoekscommunity tot nu toe hebben 
ervaren, en wat deelname henzelf en/of de overheidsorganisatie waar zij voor werken heeft 
opgeleverd. De uitkomsten daarvan worden in deze paragraaf beschreven. 
 
Overall beschrijven de leden van de onderzoekscommunity hun deelname als positief, en ze 
zouden anderen zeker aanbevelen om deel te nemen. In de focusgroep die is uitgevoerd met drie 
leden van de community werd gevraagd naar de eerste gedachte die zij hebben bij de community 
(figuur 4.1). Hieruit werd een woordweb gemaakt waarin de positieve houding terug is te zien. 
Enkele woorden zijn al besproken in paragraaf 3.2.3 (goed georganiseerd, professioneel, 
interactief). Andere woorden, zoals ‘ontmoeten’, ‘kennisdeling’, ‘blik verbreden’ en ‘nieuwe 
technieken’ gaan over effecten op de onderzoekers zelf. 
 

 
 
10 Businesscase Overheidsbrede Onderzoekscommunity voor Informatie en Dienstverlening, april 2022 
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Figuur 4.1 - woordweb focusgroep onderzoekscommunity 

 
Contact met andere onderzoekers  

Er wordt allereerst waardering uitgesproken over het ontmoeten van andere 
onderzoekscollega’s. Dit wordt leuk en zinvol geacht. Zinvol zijn gaat met name om het horen 
waar anderen mee bezig zijn. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten die mee worden genomen naar 
het eigen werk (“Inhoudelijk vond ik het interessant te horen wat anderen doen en wat ik daarvan 
kan meenemen naar mijn werk”), of waarmee nieuwe contacten worden aangegaan. Het aangaan 
van nieuwe contacten, en daarmee overstijgend denken, past goed bij de uitgangspunten van 
Mens Centraal.  
 

“Door de community kwam ik in gesprek met iemand van de Hogeschool die veel 
ervaring had met mijn specifieke vraag: welke informatie behoefte hebben mensen 
van niet-westerse achtergrond omtrent scheiden? Daar ga ik nu mee in gesprek.” 

 
“Ik herinner me dat tijdens een sessie een andere organisatie zei dat ze over een 

bepaald onderwerp al een rapport hadden. Ze hebben het toegestuurd en het bleek 
super relevant. Dat is zo nuttig. Dus al die organisaties zouden eigenlijk elkaars 

onderzoeken moeten kennen.” 
 
Dit soort nieuwe contacten, waardoor er efficiënt gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis ook 
buiten de sessies om, zijn nog niet vanzelfsprekend. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat Mens 
Centraal als tussenpersoon veelal de contacten nog moet aanwakkeren. Deelnemers denken lang 
niet altijd zelf aan de onderzoekscommunity als vindplek voor informatie over een onderzoek dat 
zij uitvoeren of voornemens zijn om dat te doen.  
 

“Interviewer: Als je nu onderzoek zou willen doen, denk je dan aan mensen bij de community? 
Ja, maar ik denk nog wel sterk aan de onderzoekers van Mens Centraal zelf. Bijvoorbeeld met de public 

design methode. Er zit wel potentie in, en ik zie wel mogelijkheden om samen te werken. Maar de 
inspiratie zit vooral nog bij Mens Centraal en nog niet onderling.” 
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(Nieuwe) onderzoeksmethoden 

Het delen en oefenen met uitvoeren van nieuwe onderzoeksmethoden benoemen de 
onderzoekers van de community als een resultaat. Daarnaast vinden onderzoekers het heel fijn 
om te horen ‘hoe anderen het doen’ of om kennis te nemen van nieuwe onderzoeksmethoden die 
ze kunnen uitproberen in hun eigen organisatie. 
 

“Innovatie, daarin vind ik ze onderscheidend. Het trekt me aan. Public design is iets wat 
we nog niet kennen.” 

 
Hieronder twee voorbeelden van methoden die aan bod zijn gekomen.  
 

 
 

 
 
Meerdere respondenten reflecteren op dit type ‘participerende’ onderzoeksmethoden. Ze zien 
met name dat het goed bij Mens Centraal past om hieraan aandacht te besteden, en zouden hier 
graag meer aandacht voor willen. De passage hieronder laat een deel van een gesprek zien tussen 
drie onderzoekers in de focusgroep. 
 

“Onderzoeker 1: voor mij was de buurtkoffer een leuk experiment, een andere insteek om 
gespreken aan te gaan. Het zit niet in hele grote dingen, maar je zou dat kunnen mixen.” 

De buurtkoffer 

De buurtkoffer is een dataverzamelingsmethode ontwikkeld door hogeschool InHolland (o.a. 
Emma Stoop). Het is grotendeels gericht op het ophalen van informatie uit de wijk, ‘Voorbij de 
Usual Suspects’ is de werktitel. Met de buurtkoffer kun je bewonersparticipatie 
laagdrempeliger maken: je bereikt de groepen die normaliter niet van zich laten horen in 
panels. Met behulp van de koffer ga je de straat op om in gesprek te komen met mensen over je 
onderzoeksvraag. De buurtkoffer is een grote opvallende kist op wielen, met van alles erop en 
eraan: een prikbord, brievenbus, tafelblad, schrijfwaren, limonade, koffie. De koffer heeft 
bewust geen strak design. Het rommelige is bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken. En is 
een hulpmiddel om in gesprek te komen.  
 
Deelnemers van de onderzoekscommunity konden zich aanmelden voor een veldwerkdag, 
waarbij werd geëxperimenteerd met deze manier van data verzamelen.  
 
“Ik had buiten de community nog nooit van deze methode gehoord. Ik ben een dag mee geweest de 
straat op, en ontdekte de voor- en nadelen van deze methode. Het brengt me op andere ideeën.” 

De ‘challenge’  

Een andere werkvorm die tijdens een bijeenkomst door Novum (Sociale Verzekeringsbank) is 
toegelicht is ‘de challenge’. De challenge houdt in dat een onderzoeker zijn of haar collega´s 
uitdaagt om in gesprek te gaan met twee gebruikers van zijn of haar eindproduct (een folder, 
een website, beleidsvoornemen, of staand beleid etc). De challenge is een aanpak die 
overheden binnen hun organisatie toe kunnen passen. De challenge workshop gaat over hoe je 
deze aanpak binnen je organisatie kan laten landen en hoe je dit op een toegankelijke en 
inspirerende manier kunt doen. Het doel is het ondersteunen van collega ambtenaren naar een 
meer praktijkgerichte manier van werken waarbij de eindgebruiker centraal staat.  
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“Onderzoeker 2: dat is misschien een thema voor de community, een soort participerend 
onderzoek. Ik denk dat daar veel waarde in zit. Je hoeft niet altijd een onderzoeksbureau in te 

schakelen, je kunt de simpele vragenlijstjes ook zelf doen. Dan kun je ook doorvragen. Door 
onderzoeksbureaus in te schakelen is het een afstandelijke overheid die mensen dichterbij 

probeert te brengen.” 
 

“Onderzoeker 3: ik ben het daar helemaal mee eens. Anders loop je ook het risico dat er heel 
veel kennis bij de onderzoekers blijft hangen, terwijl je het onderzoek niet doet om er zelf 

wijzer van te worden, maar voor anderen die dan iets gaan doen met die inzichten.” 
 
Het integreren van deze nieuwe methoden in de eigen organisatie daarentegen is niet voor alle 
onderzoekers makkelijk. Het verschilt per organisatie in welke mate de onderzoeker ruimte krijgt 
voor het uitproberen van deze methoden. Zo zegt een iemand over de buurtkoffer: 
 

“De buurtkoffer hebben we ook geprobeerd, hier waren collega´s ook sceptisch over maar 
hebben we gewoon gedaan. Dit bleek uiteindelijk tijdrovend. Hier kregen we dan discussie 

over maar het heeft ons ook wat gebracht.” 
 
Maar in een ander geval, bij de challenge was er wel direct steun vanuit de organisatie: “Voor de 
challenge kreeg ik mandaat. Die had ik gedeeld in ons afdelingsoverleg, hier zit ook een datateam bij. Ik 
had uitgelegd hoe nuttig en inspirerend het was en wat de toegevoegde waarde is. In mijn takenpakket 
zit het verder brengen van [functie, auteurs] in de organisatie dus daar paste dit goed bij. Er was 
niemand op tegen.”  

4.5 In hoeverre zijn de doelen behaald? 
De doelen van de onderzoekscommunity zijn in beginsel niet SMART geformuleerd. Om deze 
reden kan binnen de huidige onderzoeksopzet niet bepaald worden in hoeverre deze doelen zijn 
behaald. De vier resultaten van de onderzoekscommunity zijn daarentegen wel concreet. Zoals al 
aangegeven in paragraaf 3.1.1 zijn ten tijde van de evaluatie acties ingezet om het eerste beoogde 
resultaat van de onderzoekscommunity te bewerkstelligen, en is er gestart met acties om het 
tweede, derde en vierde resultaat te kunnen behalen. In deze paragraaf wordt daarom primair 
aandacht besteed aan het eerste resultaat. Waar mogelijk worden uitspraken gedaan over de 
overige resultaten.  
 
Resultaat 1, een netwerk van onderzoekers van gemeenten, kerndepartementen, provincies, 

uitvoeringsorganisaties, waterschappen en uit kennisinstituten, dat inzichten uit onderzoek 

bundelt en samen duidt. 

Op het moment van deze evaluatie is een netwerk tot stand gekomen met daarin 162 
onderzoekers die in wisselende samenstelling bij elkaar komen. Communityleden zijn afkomstig 
van de kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties (80%), en gemeenten, kennisinstituten, 
provincies en waterschappen (20%). Er zijn in totaal 11 brede sessies georganiseerd, twee 
inzichtensessie en twee werksessies. De inzichten uit de sessies zijn reeds gebundeld in hand-
outs. Onderzoekers uit de community benoemen zelf dat deelname aan de sessies veel nieuwe 
inzichten heeft opgeleverd. Daarnaast willen de gesproken onderzoekers graag deel blijven 
nemen aan de community in de toekomst. Op basis van deze informatie kunnen we stellen dat het 
eerste resultaat behaald is. 
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Resultaat 2, een overheidsbreed fundament van onderzoekskennis voor informatie en 

dienstverlening op basis van gebundelde inzichten uit recent onderzoek (onder burgers en/of 

ondernemers) van gemeenten, kerndepartementen, provincies, uitvoeringsorganisaties, 

waterschappen en kennisinstituten 

De gebundelde inzichten uit onderzoek worden door middel van factsheets beschikbaar gemaakt. 
De factsheets zijn volgens Mens Centraal in een vergevorderd stadium, maar nog niet openbaar 
toegankelijk. 
 
Resultaat 3, een overheidsbrede onderzoeksagenda voor informatie en dienstverlening. 

De onderzoekscoördinator geeft aan dat de eerste stappen richting de overheidsbrede 
onderzoeksagenda worden gezet in september 2022. De leden van de onderzoekscommunity 
benoemen deze overheidsbrede onderzoeksagenda een enkele keer spontaan: 
 

“Interviewer: Hoe zou het effect van de Onderzoekscommunity vergroot kunnen worden? 
Communitylid: het hangt samen; een gezamenlijke onderzoeksagenda maken, de inzichten 

makkelijker met elkaar delen. Ik zie dat het dan meer effect heeft.” 
 
Resultaat 4, een denktank voor relevante overheidsbrede programma’s en -projecten om de 

mogelijkheid aan overheidsorganisaties en -programma’s te bieden om structurele of ad hoc 

vragen te stellen over wat er al bekend is uit onderzoek en waar de ‘gaten’ zitten. 

Voor zover de geïnterviewde deelnemers hierover spreken is er sprake van enthousiasme over het 
kunnen bestaan van een dergelijke ‘denktank’. Het wordt gezien als een kans voor de toekomst. 
Een respondent zegt het volgende:  
 

“Ik denk dat ook het doel is geweest om te kijken of je gezamenlijk onderzoeken kunt doen, of tot een 
inzichtoverzicht te komen. Dat lijkt me een mooie volgende stap, omdat het me handig lijkt 

gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren omdat we nu veel inzichten hebben opgehaald, en het zou 
mooi zijn als die geborgd worden.” 

 
Een ander lid geeft aan: ‘Als ik een vraag heb zou ik wel denken aan de onderzoekscommunity’. Dat 
wijst ook mogelijk op een stap richting dit resultaat. In een ander gesprek laat een lid ook zien 
hiervoor open te staan.  
 

“Interviewer: begrijp ik goed, de behoeft om zo’n vraag uit te zetten bestaat wel? 
Lid community: laten we ermee experimenteren en kijken wat het oplevert.” 

 
LinkedIn-groep 

De LinkedIn-groep bestaat sinds april 2022 en het ligt daarom niet in de lijn der verwachting dat 
het doel van de community al is behaald. Enkele deelnemers gaven wel al hun visie over de 
LinkedIn-groep. Zij uitten nu vooral twijfels over de kans van slagen van deze groep. Met name 
omdat men nog niet zo goed weet wat er daar gedeeld kan/zal worden of wat de functie is van de 
groep.  
 

“Interviewer: Zou de LinkedIn-groep daar een rol in kunnen spelen, in dat raadplegen? 
Lid community 1: ja, wel een goed idee. Ik had niet bedacht dat daar een functie van zou kunnen 

zijn. Lid community 2: ik zou daar niet als eerste aan denken. 
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Mens Centraal herkent dit: “In de LinkedIn groep stimuleren we dat mensen elkaar gaan bevragen, 
nu zijn we nog vooral aan het uitnodigen. Wij gaan steeds meer in de rol van facilitator, nu zijn we aan 
het aanjagen. Als het loopt dan focussen wij alleen nog op het ontsluiten van kennis. Organisaties zijn 
zelf aan de slag om het aan elkaar te leren.” 

4.6 Input voor borging van de werkwijze en methodiek 
In de paragrafen hiervoor zijn al een aantal onderwerpen benoemd die van belang zijn voor het 
goed kunnen borgen van de behaalde resultaten. Daarnaast vroegen we de onderzoekers uit de 
community en de projectleiding wat belangrijke aandachtspunten zijn voor de toekomst. 
 
Vertegenwoordiging van overheden 

Om tot een volledig overzicht van inzichten te komen op onderwerpen, is het van belang dat alle 
overheden (kerndepartementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en 
waterschappen) en kennisinstituten goed vertegenwoordigd zijn tijdens de bijeenkomsten. Een 
breed en divers samengestelde community draagt bij aan het organisatie-overstijgend denken, 
en het uitwisselen van inzichten vanuit verschillende hoeken van de overheid. Hoewel er van alle 
geledingen van de overheid deelnemers zijn aan de onderzoekscommunity, zijn onderzoekers 
van de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) ten tijde van deze 
evaluatie relatief weinig aanwezig.  
 

Innovatieve onderzoeksmethoden 

Met veel enthousiasme wordt er door de onderzoekers gereageerd op het leren van nieuwe 
onderzoeksmethoden. Daarbij noemt men in het bijzonder de methoden die gericht zijn op het 
kijken voorbij ‘de usual suspects’. Dit zijn in brede zin van het woord inclusieve en participatieve 
methoden: mensen betrekken in onderzoek die je niet snel vindt bij regulier onderzoek (denk aan 
minder (digi)taalvaardige mensen, of mensen de niet zijn vertegenwoordigd in panels of 
databases van wervingsbureau ’s), en op zoek gaan naar mensen op de plekken waar zij zich in 
het dagelijks leven bevinden, en dan zelf met hen in gesprek gaan. Met name de onderzoekers die 
bij de ministeries werken zien dit als een verrijking. Ze halen daarbij ook aan dat op dit moment 
veel wordt uitbesteed aan onderzoeksbureaus, en stellen zichtzelf de vraag: zouden we dat wel in 
alle gevallen moeten doen? Een respondent legt ook direct de link met mens centraal en zegt dat 
dit soort onderzoek heel goed bij hen past. Het gaat namelijk uit van wat de burger nodig heeft, 
en niet wat men bij de overheid ‘gewend is’ om te doen.  
 
Begeleiding bij het implementeren van inzichten en methoden  

De kanttekening daarbij is dat het aanleren van nieuwe methoden niet genoeg is. Hoewel een 
deelnemer gemakkelijk de nieuw geleerde onderzoeksmethoden kon toepassen, kwam het vaker 
voor dat de onderzoekers hiermee worstelden. Ze merken dat de overtuiging over de meerwaarde 
bij beleidsmakers en bestuurders in hun eigen organisatie ontbreekt, waardoor zij niet inzien hoe 
waardevol een participatieve onderzoeksmethode kan zijn. Het is dan gevoelsmatig ‘leuren’. Er 
klinkt een behoefte om hier vanuit de community meer ondersteuning bij te krijgen. “En ook 
moet er gezorgd worden dat het onderzoek een plek gegeven wordt binnen de organisatie, en dat het 
niet een dingetje blijft bij de onderzoekers. Ik zoek ernaar hoe dat beter kunnen doen.” 
 
Dit besef leeft al bij Mens Centraal en is al eens aan bod gekomen in de community. (“En een 
interessant onderwerp wat wel eens aan bod komt vind ik hoe je samenwerkt en het verder brengen 
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van je inzichten in je organisatie. En hoe je je inzichten levend houdt, hier zijn wij nog niet over 
uitgepraat er was nog geen duidelijke oplossing.”) 
 
Onderzoekers hebben meerdere ideeën hoe dat bewerkstelligd kan worden. Zo dragen ze aan om 
een gezamenlijke onderzoeksdag voor onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders te 
organiseren zodat zij ‘met hun voeten in de modder staan’. “Je moet iets organiseren waardoor 
beleidsmakers iets meer feeling hebben met de mensen voor wie ze het doen”. Ze zien daarbij een rol 
voor Mens Centraal. 
 
Aanjagende functie 

In een van de eerste interviews werd nadrukkelijk benoemd dat het programma de rol van 
inspirator en ‘vliegwiel’ op zich neemt. “We nemen niet de rol van leider op ons. In principe wordt 
niemand gestimuleerd om buiten de eigen organisatie gaan werken. Wij zijn het vliegwiel om met 
enthousiasme bij elkaar te brengen. Wij zijn het platform die bijeenkomsten voorbereiden, dat de 
uitkomsten worden gedeeld.” 
 
In de vorige paragrafen is benoemd dat de contacten die tot stand komen, of het delen van 
informatie met elkaar, nog veelal afhankelijk is van deze inspanningen vanuit het programma 
Mens Centraal. Zo zegt een respondent dat ze denkt dat het ‘doodbloedt’ als Mens Centraal geen 
regie neemt, en een ander zegt dat de inspiratie nog vooral bij de onderzoekers van Mens 
Centraal zit. Daarmee concluderen wij dat de aanjaag- en vliegwielfunctie van het programma op 
dit moment nog onmisbaar voor een goede voorzetting van de community. Met overdracht van 
de onderzoekscommunity naar DPC is het dus van groot belang dat er een of meerdere personen 
aangewezen blijven (of worden) om deze taak op zich te nemen.  
 
Gevraagde tijdsinvestering  

Een risico voor borging is tijdsdruk bij onderzoekers. Onderzoekers merken dat hun organisatie 
terughoudend is, of dat maar een van de onderzoekers uit het team naar een sessie mag. “Bij ons 
mochten er niet te veel meedoen aan de community omdat dat te veel tijd zou kosten”. Dat is op 
zichzelf niet erg, maar het is vervolgens moeilijk om tijd te vinden om de informatie te delen met 
onderzoekscollega’s.  
 

“Ik ga er altijd heel enthousiast vandaan en dan krijg je een pakket toegestuurd en daar kom ik dan 
eigenlijk niet aan toe omdat je weer aan het werk moet, hierdoor doe ik er weinig mee.” 

 
Het gebrek aan tijd bij de onderzoekers is een mogelijke rem op maximale kennisdeling, en is het 
voor onderzoekers ook lastig om te laten zien wat zij ophalen uit de sessies bij de community. 

4.7 Conclusies  
In deze paragraaf beantwoorden we op basis van de informatie uit de voorgaande paragrafen een 
drietal vragen, die gebaseerd zijn op de hoofdvragen van het evaluatieonderzoek.  
 
Welke resultaten heeft de onderzoekscommunity opgeleverd en in hoeverre zijn de 

doelstellingen behaald? 

• Op het moment van deze evaluatie is een netwerk tot stand gekomen met daarin 120 
onderzoekers die in wisselende samenstelling bij elkaar komen. Communityleden zijn 
afkomstig van de kerndepartementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, kennisinstituten, 
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provincies en waterschappen. Er zijn in totaal 10 brede sessies georganiseerd, twee 
inzichtensessie en twee werksessies. De inzichten uit de sessies zijn reeds gebundeld in hand-
outs. Het eerste geformuleerde resultaat van de community is daarmee behaald, de overige 
drie nog niet.  

• Met name de coronapandemie heeft gezorgd voor vertraging bij de opzet en uitrol. Daarnaast 
heeft het experimenteren met de precieze invulling van de sessies op sommige momenten 
ook voor vertraging gezorgd. 

 
In hoeverre heeft de onderzoekscommunity effect gehad op onderzoekers? 

• Overall wordt er positief gereageerd op de onderzoekscommunity. Deelnemers zijn 
enthousiast over de invulling van de sessies. Het bottom-up principe spreekt aan, men vindt 
het fijn dat er sprake is van ‘halen en brengen’, en daarmee dat de sessies interactief zijn. Alle 
zes de onderzoekers die wij hebben gesproken willen graag verdergaan met de community. 

• Deelnemers van de onderzoekscommunity zijn enthousiast over de manier waarop de sessies 
worden voorbereid en ingericht. De taken die Mens Centraal voor zichzelf heeft geformuleerd 
(enthousiasmeren, faciliteren, etc.) slaan dus goed aan. Temeer omdat deelnemers van 
mening zijn dat zonder de voorbereiding van het programmateam de community zal 
ophouden met bestaan.  

 
Wat is er nodig voor een goede borging van de werkwijze en methodiek?  

• Het doel van de community is niet voor alle deelnemers helder. Met name de ‘stip op de 
horizon’, waar de community naar toewerkt, zou duidelijker gemaakt mogen worden. Het kan 
het gevoel van gezamenlijkheid versterken. Het leggen van verbanden tussen de visie van 
Mens Centraal en de werkwijze van de community kan sterker worden neergezet. 

• Onderzoekers zijn zeer te spreken over de nieuwe (participatieve) onderzoeksmethoden die 
worden aangereikt. Het organiseren van een veldwerkdag met de buurtkoffer leidde bij de 
onderzoekers tot een verandering van blik. De keerzijde is dat zij worstelen om deze 
methoden een plek te geven binnen hun organisatie, om mandaat te verwerven bij 
bestuurders, waardoor veel van de opgedane kennis niet in praktijk wordt gebracht. Er wordt 
door de onderzoekers gevraagd om hier meer aandacht voor te hebben en om hier 
ondersteuning bij te bieden. 

• Om de onderzoekscommunity verder te brengen zal de verbindende en aanjagende functie die 
het programma Mens Centraal heeft vervuld zeker de komende periode nodig blijven. 
Onderzoekers willen graag lid blijven van de community, en experimenteren met 
verschillende vormen van delen en uitwisselen van kennis. Op dit moment zijn de 
uitwisselingsmomenten en contacten nog veelal afhankelijk/worden geïnitieerd door de 
projectleider en de onderzoekscoördinator. Als het wenselijk is dat onderzoekers zonder de 
inzet van het programma Mens Centraal elkaar meer opzoeken zal het door Mens Centraal de 
komende periode gestimuleerd moeten worden om dit ook buiten de projectleiders om te 
doen. 

• Ook is het belangrijk om goed oog te houden voor de balans in tijdsinvestering die deelname 
aan de sessies van de onderzoekscommunity vraagt. Hoewel het op dit moment onbekend is 
wat een gewenste tijdsinvestering is, zou het gesprek hierover onderzoekers kunnen helpen 
om het maximale uit de sessies te kunnen halen. 

• Gemeenten, provincies en waterschappen mogen nog meer vertegenwoordigd raken in de 
community voor complete en meer uitputtende inzichten in de thema’s vanuit verschillende 
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perspectieven. Er zal actief naar nieuwe leden van deze decentrale overheden gezocht kunnen 
worden. 
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5 Het Project Interactiecoaches  

Het project interactiecoaches is ontstaan in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en hangt samen met de daar ontwikkelde Interactiestrategie11 over 
de interactie tussen de overheid en burgers en ondernemers. 
 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, directie DIO en het programma Mens Centraal hebben 
begin 2019 vastgesteld dat het gedachtegoed dat wordt uitgedragen overlapt en elkaar aanvult, 
en dat beide zich binnen de overheid op dezelfde groep richten. Dit heeft geleid tot het besluit 
intensief samen te werken en de interactiestrategie en het uitgangspunt mens centraal samen 
krachtig uit te dragen. Eén van de initiatieven om dit te realiseren is de oprichting van een pool 
van ervaren coaches/experts werkzaam bij de overheid, die andere overheidsorganisaties op 
verzoek ondersteunen bij het concreet, resultaatgericht in de praktijk brengen van dat 
gedachtegoed. De interactiecoaches zijn bij Mens Centraal als pilot gestart. 
  
In dit hoofdstuk evalueren we het onderdeel interactiecoaches op basis van de beschikbaar 
gestelde documenten en de interviews die we voerden met de projectmanager van het 
programma Mens Centraal, een tweetal interactiecoaches en twee deelnemers aan een 
coachtraject. Op voorhand benoemen we dat dit programmaonderdeel op het moment van 
evalueren nog in ontwikkeling is en we daarmee een beperkt beeld kunnen schetsen van de 
werking, de effecten en mate waarin de doelen zijn gehaald. Desondanks bieden resultaten tot nu 
toe bruikbare aanknopingspunten voor borging en overdracht. 

5.1 Doelen 
In deze paragraaf beschrijven we het doel van het project interactiecoaches en de manier waarop 
betrokkenen hiernaar kijken. 

5.1.1 Wat zijn de doelen van het project interactiecoaches?  
Het project interactiecoaches kent strategische en operationele doelen. De strategische doelen12 
zijn:  

1 Overheidsorganisaties helpen om in de interactie met mensen tot concrete resultaten voor 
mensen te komen.  

2 Overheidsorganisaties te helpen mensen centraal te stellen, te denken vanuit het netwerk 
waarin een organisatie zich bevindt en dit alles te onderbouwen met onderzoek. 

 
De operationele doelen13 bij het onderdeel interactiecoaches zijn: 

1 Zoveel mogelijk opdrachten binnenhalen, waarin interactiecoaches het verschil kunnen 
maken voor mensen. Doelstelling is tijdens de looptijd van het project 20 opdrachten uit te 
voeren. 

2 Gedachtegoed en werkwijze Mens Centraal verder uitdragen door inzet coaches én door delen 
ervaringen en werkwijze. 

3 Per coach 3 opdrachten. Uiteindelijk zijn tenminste 8 tot 10 coaches ‘in het veld’ geweest. 

 
 
11 Interactiestrategie, een raamwerk voor denken, samenwerking en actie (werkgroep interactiestrategie, december 2017)  
12 Notitie Resultaten en voortgang programma Mens Centraal, 25 juni 2020 
13 Voortgang programma Mens Centraal, november 2021 
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5.1.2 Hoe kijken de projectmanager, de interactiecoaches en de deelnemende overheidsorganisaties 

naar de doelen? 

Doordat de doelstellingen niet vooraf dichtgetimmerd zijn heeft dit volgens de projectmanager 
van Mens Centraal als belangrijk voordeel dat alle betrokkenen op een ontspannen en vrije 
manier het netwerk in hebben kunnen gaan: “Dat heeft te maken met inrichting van programma: 
overheidsbreed. Zo konden we het in gesprek met partijen echt hebben over wat we belangrijk vinden. 
We hadden door de vrije benadering geen last van tijdsdruk bijvoorbeeld”. Bij deze vrije insteek 
plaatst Mens Centraal ook de kanttekening dat hierdoor gedurende de looptijd de sturing iets 
minder concreet en gericht heeft plaatsgevonden. Terugkijkend had men om die reden wel iets 
duidelijkere doelstellingen willen hebben.  
 
Een interactiecoach benoemt als doel van het project interactiecoaches: “Het meer centraal zetten 
van de dienstverlening voor de burgers en daar een olievlek werking in te realiseren binnen de 
Overheid”. Een andere interactiecoach benadrukt het woord interactie: “Het woord zegt het mooi, 
het letterlijk coachen van overheidsorganisaties in de interactie tussen overheid en burger en 
samenleving”. Een gemeente die gebruik heeft gemaakt van een interactiecoach benoemt dezelfde 
elementen: “Een interactiecoach helpt mensen meer centraal te stellen bij de gemeente. Ik dacht: we 
zijn hiermee bezig en hulp kunnen we gebruiken. Het doel voor de gemeente is dat we er iets van 
leren”. De tweede deelnemende organisatie legt de nadruk op de behoeften van de burger 
achterhalen: “Ons op andere manieren te laten zien met behulp van instrumenten, tools en skills hoe 
je de behoefte van de burger of mens kunt achterhalen in je werkzaamheden. Hoe kan je ervoor zorgen 
dat je een beter beeld hebt van wat de behoefte zijn van burgers, zowel aan het begin als einde van je 
onderzoek.” 
 
De gemene deler, in zowel de op papier geformuleerde doelen als de benoemde doelen lijkt te 
zijn: overheidsorganisaties helpen bij het centraal stellen van mensen door hier een coach 
vanuit een andere overheidsorganisatie bij te betrekken. Aanvullend zien de projectmanager en 
een interactiecoach hierbij het creëren van een olievlek die zich zal verspreiden. Vanuit de 
stuurgroep komt de aanvulling dat er gedacht wordt vanuit een netwerk en dat er concrete 
resultaten voor mensen worden behaald die onderbouwd zijn met onderzoek.  

5.2 Werkwijze 
In deze paragraaf wordt de beoogde werkwijze binnen het project interactiecoaches uiteengezet 
(5.2.1) en vervolgens wordt beschreven hoe de projectmanager en interactiecoaches (5.2.2), en de 
deelnemende overheidsorganisaties (5.2.3) de werkwijze ervaren hebben. 

5.2.1 Wat was de beoogde opzet? 

In de Interactiestrategie (ontwikkeld door het ministerie van BZK) werden twee actielijnen 
geformuleerd, waarbij het programma Mens Centraal met een van de twee actielijnen14 aan de 
slag is gegaan. Om invulling te geven aan de actielijn ‘interactiedenken’ heeft het programma 
Mens Centraal toegezegd om een pool op te zetten van 8 tot 10 coaches die beschikbaar zijn om 
overheidsorganisaties 1) te ondersteunen bij het bekend raken met het gedachtegoed van de 
Interactiestrategie en het programma Mens Centraal, 2) te helpen om het gedachtengoed om te 

 
 
14 Actielijn 1: Het structureel bijeen brengen van professionals en experts rondom het thema 
Interactie; Actielijn 2: Het in pilots en experimenten toepassen van het interactiedenken. 
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zetten naar concrete veranderingen/resultaten in specifieke situaties en 3) zelfredzaam te maken 
in het toepassen van het gedachtegoed. Daarnaast zou het programma Mens Centraal een 
curriculum realiseren ter ondersteuning van de coaches en een structuur opzetten om de pool 
succesvol/gecontroleerd in te zetten. 
 
Pool van coaches 

Ten tijde van de evaluatie is er een pool opgezet en zijn vijf interactiecoaches aangesteld. De 
coaches zijn zelf werkzaam bij gemeenten, een uitvoeringsorganisatie en het UBR Rijk. Zij zijn 
‘om-niet’ (gratis) beschikbaar voor 24 uur per organisatie. De verdeling van de uren is vrij in te 
delen, afhankelijk van de wensen en vragen van de organisatie waarin de coach helpt. Eén 
interactiecoach ontwikkelde bijvoorbeeld als gevolg van haar ervaringen een werkwijze volgens 
een strippenkaartformule: gesprekken van een uur of anderhalf die vrij in te zetten zijn. Ze legt 
uit: “Als het op deze manier tussendoor is, kan ik altijd wel een moment prikken. Eigenlijk maakt het 
dus niet uit hoe je die 24 uur besteedt. Dat had een aantal voordelen. Je krijgt van een professional 
gratis een aantal uren extra versterking erbij, waarom zou je dat niet willen? En dit is een 
laagdrempelige manier om ons te leren kennen en vervolgbehoeftes te formuleren”.  
 
De projectmanager zegt over de vrije inzet: “Het vraagt een beperkte inspanning, geen 
maandenlang aanhaken, maar echt een coachingsvorm: mensen ondersteunen, inspireren en het 
gedachtegoed verspreiden.” 
 
Selectie van coaches 

Het programma Mens Centraal wilde een overheidsbreed aanbod van coaches realiseren om 
verschillende disciplines samen te brengen. Binnen het netwerk van het programma is informeel 
de vraag uitgezet wie als coach geschikt zouden kunnen zijn. Bij de selectie van de coaches is naar 
een aantal dingen gekeken. Om te beginnen was het van belang dat de coaches (op hun eigen 
manier) al met het gedachtengoed bezig waren. Dat ze in hun eigen organisatie of hun eigen rol 
al ervaring hadden opgedaan met het centraal stellen van mensen. Daarnaast is er in een 
intakegesprek gekeken naar hun ervaring met of vermogen om coachend op te treden versus 
adviserend. In de praktijk heeft dit geleid tot coaches vanuit zowel Rijk, uitvoeringsorganisaties 
en gemeenten. Daarnaast hebben de coaches ieder een eigen expertisegebied: onderzoek, online 
expertises, dienstverleningsexpertise, communicatie/toegankelijkheid en verandermanagement. 
 
De opzet van de interactiecoaches is gaandeweg het traject bijgesteld, maar een algemeen 
uitgangspunt was om andere overheden te coachen vanuit het gedachtegoed van Mens Centraal 
 
Curriculum ter ondersteuning van de coaches 

Het Programma Mens Centraal heeft ook meerdere workshops ontwikkeld, waarin de coaches 
deelgenoot werden gemaakt van het gedachtegoed. Een aantal leidende principes werden hierin 
gedeeld, onder andere die van de Interactiestrategie, service design (of design thinking) en 
inzichten uit onderzoek. Ongeveer eens in de maand hebben de interactiecoaches daarnaast een 
(online) contactmoment met een vrij informeel karakter, waarin ze bijpraten, ervaringen 
uitwisselen en vraagstukken kunnen inbrengen op basis van intervisie. Daarnaast heeft iedere 
coach een andere coach als buddy, waarmee inhoudelijke kwesties van de concrete opdracht (of 
potentiële opdracht) besproken kunnen worden.  
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5.2.2 Hoe kijken de projectmanager en de interactiecoaches terug op de werkwijze?  

De projectmanager en interactiecoaches hebben gereflecteerd op de wijze waarop de pool van 
coaches is opgezet en hoe er invulling is gegeven aan de uitvoering van coachopdrachten. 
 
Motivatie om coach te worden 

Algemeen blijkt uit de gesprekken met de twee coaches dat zij het gedachtegoed erachter zinvol 
vinden. De betrokken interactiecoaches waren om die reden enthousiast om deel te nemen. Een 
coach zegt hierover: “Ik zag dat profiel en dacht: dat is de manier waarop ik een bijdrage wil leveren. 
Ik wilde die move wel maken van niet alleen maar in de organisatie zitten maar ook naar de 
buitenkant van een organisatie toe bewegen”. Een andere coach geeft aan: “Ik vind dat we als 
overheid veel te veel in hokjes zijn georganiseerd en dat we heel veel van elkaar kunnen leren, er is 
zoveel expertise, deel elkaars ervaringen, energie en kennis. En ik vind het ook heel interessant om bij 
anderen in de keuken mee te kijken”.  
 
Curriculum en ondersteuning van de interactiecoaches 

Ter ondersteuning van de coaches ontwikkelde het programma Mens Centraal workshops voor 
coaches waarbij de principes van design thinking werden ingezet. Een coach was erg enthousiast 
over het gebruik maken van design thinking: “Het breder verbreiden van kennis over design thinking 
en de opleiding die daarover is opgezet voor de interactiecoaches vond ik helemaal top. En ik heb de 
projectmanager gevraagd dezelfde opleiding verkort voor een aantal mensen in mijn gemeente te 
doen, dat was super”.  
 
Het programmateam van Mens Centraal ziet als toegevoegde waarde van de Design Thinking 
principes vooral de open benadering: “Belangrijk aspect voor Mens Centraal is dat we een traject 
heel open ingaan. We zien vaak dat overheidsorganisaties bij zichzelf beginnen. Intern problemen 
definiëren en proberen op te lossen. Ze kijken niet over eigen grenzen heen. Open naar problemen 
kijken, zonder aannames, was toch wel ons beleid [visie/uitgangspunt, auteurs]”. Bijkomend positief 
effect van deze open benadering was volgens de projectmanager dat het coachtraject in feite al 
begint bij de probleemdefiniëring en het stellen van de juiste, open vragen hierbij. 
 
Het programma Mens Centraal liet de coaches ook vrij om de maandelijkse intervisiemomenten 
zelf in te vullen. Een coach is tevreden over de wijze waarop het onderlinge contact verliep: “We 
hebben eens in de 2-3 weken een koffiemoment waarin we cases bespreken, en een buddy, zodat je bij 
een case een sparringpartner hebt. Dat ging heel goed”.  
 
Werving van opdrachten 

Uit de voortgangsrapportages en de gesprekken blijkt dat het moeilijk is om tot concrete 
coachopdrachten te komen bij overheidsorganisaties. Ten tijde van de evaluatie zijn er 7 lopende 
en afgeronde coachtrajecten, en dat is minder dan oorspronkelijk beoogd. Het bleek moeilijk om 
aansluiting te vinden bij lopende projecten15, ondanks dat het aanbod om-niet is en organisaties 
zich tot op bestuurdersniveau positief uitlaten over het initiatief. Er worden verschillende 
(mogelijke) oorzaken in de werkwijze benoemd voor deze aarzeling. Zo noemt het 
programmateam de vrijblijvendheid van het aanbod als remmende factor voor organisaties om 
concreet te worden. Daarbij is de verwachting dat, als er meer voedingsbodem is voor 
opdrachten, het makkelijker zal zijn om concreet te worden.  

 
 
15 Interactiecoaches rapportage 1e drie kwartalen 2021 en prognose 4e kwartaal en 2022 
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Een andere verklaring is dat het project wellicht te vroeg is gekomen en dat organisaties meer tijd 
nodig hebben om de meerwaarde te zien. Projectmanager: “We worden herkend, er wordt over 
gesproken. Maar op veel plekken is het nog niet zo dat het wordt vertaald naar de eigen organisatie. Wij 
kunnen wel zien dat er hulp nodig is in een organisatie, maar als ze het zelf niet zien wordt het lastig”.  
 
Ook leeft het gevoel bij een van de coaches dat de vrijblijvendheid van het aanbod nadelig kan 
werken: “Soms heb ik het idee dat het zit in die gratis module, wanneer je het gratis of met gesloten 
beurs aanbiedt het minder op waarde wordt geschat”. Daarnaast geeft deze coach aan dat de 
profilering van de coaches en van concrete resultaten om daarmee nieuwe opdrachten te werven 
beter kan, zoals ook hiervoor besproken. Met haar ideeën werd in haar beleving weinig gedaan: 
“In het najaar is er een congres, we dachten misschien is dat een kans op om onszelf te promoten. Ik 
hoor dan vervolgens niet hoe dat opgepakt wordt en wat er van mij verwacht wordt. Er kan ook aan mij 
en de gemeente gevraagd worden hoe wij die opdracht beiden hebben beleefd. Zodat we daar een quote 
uit kunnen halen wat andere ondernemers weer prikkelt om er gebruik van te maken. Ik zag op 
LinkedIn een post verschijnen, maar de input vanuit mijn gemeente zat daar niet bij”.  
 
De andere coach ziet dat, naast de onbekendheid van de interactiecoaches (“Onbekend maakt 
onbemind”), de verwachtingen van organisaties niet altijd kloppen met het aanbod: “Er werd een 
probleem neergelegd, in de verwachting dat de interactiecoach het zou oplossen, wat niet de bedoeling 
was. De coach kijkt mee”. Daarnaast ziet deze coach aarzeling bij organisaties om iemand van 
buiten binnen te laten: “Bij gemeentes kregen ze de handen niet op elkaar in de besluitvorming om 
iemand van buiten te laten meekijken. Ook al was het gratis, ze willen de vuile was niet buiten hangen 
voor mijn gevoel”. 
 
Acquisitie 

De oorspronkelijke gedachte was dat de werving van nieuwe opdrachten door het 
programmateam en de coaches samen opgepakt zou worden. Eén coach zag dat dit in de praktijk 
voornamelijk door de projectmanager werd gedaan. Zij had een gedeelde rolverdeling beter 
gevonden: “Het lijkt mij onhandig dat het programmateam als enige de acquisitietaak lijkt te hebben. 
Ik heb wel aangeboden om dit te doen doordat ik in mijn manier van werken wel meer situaties 
tegenkom waarin ik denk dit zou geschikt zijn voor interactie-coaching. Ik heb bedrijven aangedragen 
maar hier werd volgens mij niks mee gedaan”. Deze coach zag acquisitie niet als haar hoofdtaak, 
waardoor ze hier in de praktijk niet veel mee gedaan heeft. Ook de andere coach ziet zichzelf 
verder afstaan van de werving en het in de etalage zetten van de interactiecoaches. Hij vindt het 
daarom lastig de vinger erop te leggen waarom de acquisitie moeizaam verloopt: “Het 
binnenhalen van opdrachten zou vanzelf moeten komen, maar dat loopt nog niet. Ik weet niet waaraan 
dat ligt, of dat met de methodiek te maken heeft, of met de vorm, ik vind het ongrijpbaar”. Hij vraagt 
zich af of de benadering vanuit acquisitie wel de juiste is: “Je zou het meer als netwerk-sparring 
moeten benaderen”, oppert hij.  

5.2.3 Hoe kijken organisaties die gebruik hebben gemaakt van een interactiecoach naar de werkwijze? 

Ook aan twee organisaties die gebruik hebben gemaakt van een interactiecoach is gevraagd hoe 
zij de werkwijze hebben ervaren. Ondanks het beperkt aantal interviews zijn er toch enkele 
onderwerpen die de aandacht verdienen. 
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Expertise coach 

Een deelnemende organisatie kreeg mee dat er een coach werd gekoppeld die expertise had op de 
hulpvraag. Dat werd positief gewaardeerd.  
 
“Ze hebben echt ervaring. En wat ik goed vind is dat we werden gekoppeld aan een coach met dezelfde 
dilemma's, die dan ook snapt wat je bedoelt.” 
 
Geduld 

Ook viel het deze organisatie op dat Mens Centraal geduldig was en proactief contact bleef 
zoeken, toen het binnen de betreffende organisatie even moeilijk was om doorgang te vinden 
voor de opdracht. “De communicatie vanuit Mens Centraal was heel goed. Die hebben elke keer 
geprobeerd hulp aan te bieden, ondanks dat wij niet van ons lieten horen. Ze schetsten ook de kaders 
schetsen die nodig zijn om de dienst die zij aanbieden een kans van slagen te geven.” 
 
Design thinking 

Een andere deelnemer die met een interactiecoach heeft gewerkt ziet dat de Design Thinking 
benadering iets oplevert: “De interactiecoach adviseerde ons om met meer mensen uit het werkveld te 
spreken en het niet eerst met zijn drieën proberen op te lossen. Dat was onze oude valkuil: eerst 
nadenken over dingen voordat we het naar buiten brengen. Ik wel veel aan dat advies gehad. De andere 
invalshoek hielp wel om breder te kijken”. 
 
Concretiseren 

Bij een deelnemende organisatie sloot de manier van coachen uiteindelijk niet aan. Dat kwam 
omdat er behoefte was om snel tot concrete acties te komen, terwijl de coach vragen stelden 
waardoor het vraagstuk in de ogen van de organisatie groter, en daarmee onoverzichtelijk werd. 
De deelnemer is zich ervan bewust dat dit mogelijk bij andere organisaties wel helpt, maar de 
coach had in dit geval beter in kunnen spelen op de behoeften van de organisatie. 
 
“De vragen die werden gesteld hielpen ons niet om concreet in actie te komen, ze maakten het 

vraagstuk steeds groter. Het bleef abstract waardoor we niet verder kwamen.” 

5.3 Welke concrete resultaten zijn gerealiseerd? 
In deze paragraaf wordt op basis van de beschikbaar gestelde documenten en informatie van het 
programmateam vastgesteld welke concrete resultaten er binnen het project interactiecoaches 
zijn gerealiseerd. 
 
Uit de voortgangsrapportages blijkt allereerst dat het proces langzamer op gang is gekomen dan 
oorspronkelijk gepland, onder andere door de coronapandemie. Zo stond 2019 vooral in het teken 
van het aanscherpen van de opdracht en het uitschrijven van visie, propositie, aanpak, profiel, 
voorwaarden en begroting, aangevuld met wat verkennende gesprekken in het land. Eind 2020 
wordt er met één concrete opdracht gestart en in 2021 begint het project van de grond te komen. 
De projectmanager van Mens Centraal ziet ook dat er op dit moment toenemende interesse is in 
de workshops. 
 
Ten tijde van de evaluatie zijn er vijf coaches betrokken bij een opdracht of de voorbereiding van 
een opdracht. De opdrachtgevers zijn gemeenten en een uitvoeringsorganisatie. Voorbeelden van 
opdrachten zijn: 
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• Een interactiecoach heeft een gemeente geholpen bij het in kaart brengen van de 

gebruikerservaringen van haar inwoners met de Virtuele Assistent ‘Gem’. De coach heeft 
geholpen een onderzoek op te zetten, waarbij in gesprek werd gegaan met mensen. 

 
• Drie gemeenten samen werden door een interactiecoach geholpen bij het opzetten van een 

eerste analyse van dienstverleningsprocessen. Door de samenwerkende gemeenten werd dit 
de ‘wasstraat’ genoemd16.  

5.4 Welke effecten op overheidsorganisaties zijn gerealiseerd? 
Zowel aan deelnemende overheidsorganisaties, als aan interactiecoaches zelf en de 
projectmanager is gevraagd welke effecten het project interactiecoaches heeft gehad op 
overheidsorganisaties. De uitkomsten daarvan worden in deze paragraaf beschreven.  
 
Bredere kijk op dienstverlening 

Een coach benoemt als effect dat de overheidsorganisatie waar hij is ingezet een bredere kijk op 
dienstverlening heeft gekregen: “Ze begonnen met de vraag of ze de juiste vragen stelden, en 
betrekken we de mens wel genoeg, zijn we benaderbaar genoeg, en dat heeft geleid tot een veel bredere 
kijk op de dienstverlening en dat was een behoefte”. 
 
Deze bredere kijk op dienstverlening en de manier waar op de coach hierover in gesprek is gegaan 
met de gemeente heeft er bij een deelnemer toe geleid dat hij nu met een aantal andere 
gemeenten de Week van de Dienstverlening organiseert: “We organiseren verschillende sessies 
rondom dienstverlening, klantinteractie , wat is de impact op mens en organisatie, voor alle gemeentes 
in Nederland. We gaan het klantperspectief, het organisatie perspectief én het IT-perspectief bij elkaar 
brengen”. In zijn eigen gemeente heeft volgens deze deelnemer de inzet van het programma ook 
nog iets anders opgeleverd: “Mens Centraal heeft ons geholpen om onze overheidsbrede ambitie om 
op een innovatieve manier de klanteninteractie vorm te geven verder te vertalen in hoe je 
klantinteractie op een hoger niveau kunt brengen”. 
 
Bewustzijn 

Een van de coaches ziet ook dat er vooral op organisatieniveau verandering zit en op het niveau 
van bewustzijn dingen zijn gebeurd: “De effecten daarvan zijn heel lastig te meten of moeten nog 
bereikt worden. Het helpt wel om een versnelling te bereiken als je een interactiecoach inschakelt, of 
iemand kritisch laat meekijken”.  
 
De andere coach benadrukt het belang van de externe blik om de mens echt centraal te stellen en 
organisaties over de eigen muren te laten handelen: “De externe blik werkt. Wat ik ervaren heb en 
beschreven in die casus van deze gemeente is dat, wanneer je overheidsambtenaren spontaan hun 
gang laat gaan, ze vooral gaan zitten op professie en hun vak en wat zij goed vinden en hun 
ervaringen. Als je niks doet gaan ze het vanuit hun eigen koker aanpakken”.  
 
Een deelnemer vanuit de gemeente bekrachtigt het nut van de inzet van een expert van buiten de 
organisatie, die geen blinde vlekken heeft en goed kan sparren en spiegelen onder het mom 

 
 
16 Dit project is door de gemeente stopgezet. 
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“vreemde ogen dwingen”. Ook noemt deze deelnemer als bijkomend voordeel de ruimte die 
ervoor wordt gecreëerd: “Ik wilde sparren met de interactiecoach om te kunnen spiegelen. En ik vind 
het prettig dat er ruimte voor wordt gemaakt. Ik zie in de dagelijkse praktijk dat daar druk op komt te 
zitten, en dan moet het snel”. 
 
Ook bij de tweede gemeente is er sprake van een vergroot bewustzijn. Hierbij gaat het erom dat de 
organisatie zich meer bewust is van wat er allemaal bij komt kijken als je mensen écht centraal 
wilt stellen: “Men realiseert zich nu dat externe oriëntatie niet iets is wat je zo even doet. Maar dat het 
vraagt om een mindset-verandering en een organisatieverandering en commitment.” 
 
Vraag helder krijgen 

Bij een van de gemeenten die gebruik hebben gemaakt van een interactiecoach leeft het gevoel 
door de gesprekken niet verder te zijn gekomen met de oorspronkelijke hulpvraag: “Na twee 
gesprekken waren mijn 2 collega’s al afgehaakt. Zij stelde steeds vragen en dit hielp ons niet vooruit, 
hoewel het soms inzichten gaf. Wij zochten vooral een manier om structuur aan te brengen en dat 
kwam er niet uit. Na drie gesprekken besloten we zonder interactiecoach verder gaan”. Op de vraag 
wat de coach anders had kunnen doen om beter aan te sluiten gaf ze aan: “Luisteren, helpen 
ordenen en structuur aanbrengen. Wij schoten alle kanten op, ik denk dat ze ons sneller had kunnen 
helpen door te benoemen dat wat we wilden leren op verschillende niveaus lag.”. Maar, het traject 
heeft ook iets opgeleverd. Zo was de gemeente blij met de woordelijke verslaglegging van de 
gevoerde gesprekken, die hen hielp om helder te krijgen wat voor hen eigenlijk de belangrijkste 
vraag was. Ook kreeg de gemeente gespiegeld om de burgers eerst zelf te vragen waar hun 
behoeftes lagen. 

5.5 In hoeverre zijn de doelen behaald? 
Binnen het project interactiecoaches zijn er twee strategische en drie operationele doelstellingen. 
Eén van de operationele doelstellingen (drie opdrachten per coach, een pool van acht tot tien 
coaches) is meetbaar. Ten tijde van de evaluatie is dit doel nog niet behaald. Er zijn vijf coaches 
actief en in totaal zeven opdrachten uitgevoerd. De overige doelen van het 
projectinteractiecoaches zijn niet SMART geformuleerd en om die reden niet meetbaar binnen de 
huidige onderzoeksopzet. 
 
Het programma Mens Centraal en de interactiecoaches zijn zelf realistisch in de mate waarin zij 
vinden dat de doelen behaald zijn. Het proces is trager verlopen dan op voorhand gedacht en 
gehoopt. Wel lijkt het erop dat er de komende periode nieuwe organisaties bekend zijn met en 
geïnteresseerd zijn in de inzet van een interactiecoach. Het programmateam verwoordt het als 
volgt: “We zijn niet echt tot concrete resultaten gekomen, maar tot inspiratie. Dat is een belangrijke 
bijdrage. Ik had het liefst willen zeggen dat we bij organisatie X iets hebben ontdekt en daar hebben we 
Y verschil gemaakt. Ik denk dat we vooral het gedachtegoed onder de aandacht hebben gebracht. Soms 
is dat gedachtegoed ook wel in een organisatie opgepakt”. 
 
Ook over de strategische doelstellingen kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan. De twee 
deelnemende gemeenten die gesproken zijn in het kader van de evaluatie waren in wisselende 
mate geholpen bij het centraal stellen van mensen door de inzet van een interactiecoach. Voor de 
andere coachtrajecten is het niet bekend wat de opbrengst of het effect in de organisatie was. Het 
wel of niet behalen van de strategische doelstellingen wisselt dan ook per traject. Het is niet 
mogelijk om hierover een algemene conclusie te trekken. 
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5.6 Input voor borging van werkwijze en methodiek 
Met de stop van het programma Mens Centraal wordt het project interactiecoaches voortgezet bij 
het platform Gebruiker Centraal. Door de projectmanager, de interactiecoaches en de 
deelnemende organisaties worden een aantal belangrijke ervaringen en inzichten benoemd om in 
de toekomst rekening mee te houden en/of te continueren.  
 

Acquisitie en positionering  

Twee interactiecoaches hebben beiden het beeld dat de acquisitie slimmer kan worden aangepakt 
en dat de interactiecoaches duidelijker kunnen worden gepositioneerd, om zo in de toekomst 
meer concrete opdrachten te verwerven. Als eerste is het de vraag of de juiste kanalen zijn 
aangewend om bekendheid te geven aan de interactiecoaches.  
 
Als tweede is het de vraag op welke manier de acquisitie beter verdeeld kan worden over 
verschillende betrokkenen. De beleving heerst dat in de afgelopen periode vooral de 
projectmanager hiermee bezig was. Beide coaches stellen voor om ook henzelf een actievere rol 
te laten hebben door hun netwerk te benutten en actief rond te kijken naar kansen. Een coach 
vraagt zich zelfs af of het wel slim is om überhaupt in termen van acquisitie te denken. De andere 
coach benoemt het congres van Mens Centraal dat in september plaatsvond, waar het project 
actief gepromoot kon worden.  
 
Een derde punt dat beide coaches aandragen is de wijze waarop er wordt geleerd van uitgevoerde 
acquisitie en opdrachten. Zo zou met de partijen waarbij wel gesprekken hebben plaatsgevonden, 
maar die niet hebben geleid tot een opdracht onderzocht kunnen worden waarom dat is: past de 
opdracht niet? Was het aanbod niet aantrekkelijk? Waren er andere factoren die een rol hebben 
gespeeld? Om daarvan te leren. Bij organisaties waar wel een opdracht is uitgevoerd kan 
geëvalueerd worden hoe het proces is verlopen, wat als meerwaarde is beschouwd en wat er beter 
had gekund. Dat is volgens de coaches nu niet structureel gedaan. De succesvolle ervaringen en 
resultaten kunnen vervolgens benut worden in de acquisitie, om andere organisatie over de 
streep te trekken. Een klantbelevingsonderzoek kan hierbij een hulpmiddel zijn, aldus een van de 
coaches. 
 
Tenslotte ziet een coach dat het momenteel lastig is om concrete voedingsbodem te creëren voor 
de inzet van interactiecoaches. In de toekomst kan slimmer aangehaakt worden op bestaande, 
succesvolle initiatieven: “Het zou mooi zijn in de nieuwe borging dat daar betere, vruchtbaardere 
context zit waar je dit product of deze dienstverlening aan kan halen. Meerdere initiatieven zie ik naast 
elkaar die in een iets andere vorm hetzelfde probleem proberen te adresseren. We moeten niet opgeven, 
doorzetten, andere dingen proberen, alliantie sluiten en goed in de gaten houden waar iets succesvol is 
en daar dan meteen op aansluiten.” 
 
Bewustwording eerst 

De andere coach benoemt de grote uitdaging die hij ziet bij overheidsorganisatie om de mens ook 
echt centraal te stellen. Hij voorziet dat het nog tijd en inspanning vergt om deze bewustwording 
op gang te brengen om zo de aanvragen te vergroten: “Bij veel organisaties weegt het gewicht van 
het proces wel heel zwaar. En er is nog geen bewustzijn dat de vraag van een inwoner of bedrijf jou ook 
kan helpen je bedrijfsvoering te verbeteren”. Hij ziet daarbij hoe organisaties vast zitten in het eigen 
bureaucratische systeem, hetgeen belemmerend werkt op het bewegen naar de leefwereld van de 
burger: “Organisaties worstelen zó met de veranderende wereld om zich heen. En daardoor komen ze 



 

 
 
 
 Evaluatie van het programma Mens Centraal 63 van 112 

heel moeilijk los van alle systemen die ze al hebben. Ze hebben een berg protocollen en regels waarmee 
ze rekening moeten houden. Dat zorgt voor lastige dilemma’s.” De interactiecoach helpt volgens 
hem om het perspectief van de inwoners beter te betrekken bij de dienstverlening en 
communicatie. Maar daar moeten organisaties dan wel klaar voor zijn. 
 

Centrale sturing  

De coaches zijn het erover eens dat het project interactiecoaches voorlopig nog vanuit een 
centraal orgaan aangestuurd moet worden. Een coach benoemt dat het project nog te klein en 
onvolwassen is om zelfstandig door te gaan. Deze coach ziet dat sturing en regie nodig is vanuit 
een overheidsbreed dienstverleningsperspectief en niet vanuit een individuele organisatie. Een 
regiefunctie is nodig en moet volgens deze coach het volgende inhouden:  
1. zorgen dat er genoeg interactiecoaches zijn. 
2. dat het functioneert als een netwerk en dat dat netwerk aangeboden wordt aan Overheid 
Nederland.  
  
Een deelnemer bekrachtigt de behoefte aan sturing vanuit een centraal orgaan: “Als gemeente 
alleen kunnen we het niet opzetten. Een centraal orgaan heeft toegevoegde waarde. Een pool van 
mensen die advies kunnen geven vanuit de praktijk”. 
 

Aanbod herijken 

De coaches vragen zich af of het om-niet aanbieden niet leidt tot teveel vrijblijvendheid. 
Daarnaast vraagt een deelnemende overheidsorganisatie zich af of het aanbod van 24 uur 
voldoende is om tot een gewenst resultaat te komen. De deelnemer die we spraken is van mening 
dat dit aantal onvoldoende is om daadwerkelijk iets te bereiken. Een van de coaches ziet het 
indelen naar dagdelen als een drempel om voortgang te boeken: “Wanneer ze willen dat je meer in 
het project zit en zelf dingen doet zoals onderaannemer dan duurt het langer voordat ik dat kan 
inplannen in verband met mijn eigen werk. Dan hebben ze nu de behoefte en kan ik pas over 6 weken”.  
 
Ketenbenadering en methodiek bewaken 

Het gedachtegoed van het organisatie breed denken vanuit een externe blik wordt door de 
coaches onderschreven, ook naar de toekomst. De principes van design thinking (de omgeving 
betrekken in het gesprek en in het ontwerpen van oplossingen, draagvlak creëren bij de 
doelgroep) zien zowel het programmateam van Mens Centraal als coaches daarbij als een 
belangrijke ondersteuning en een goede kapstok voor de aanpak. Beide coaches zijn ook zeer te 
spreken over de opleiding die zij hiertoe hebben gevolgd.  
 
Ook een deelnemende gemeente is te spreken over de organisatiebrede visie, die met de blik van 
buiten naar binnen gebracht kan worden. Uit het verhaal wordt echter ook duidelijk dat de 
methodiek niet als doel op zich moet gaan gelden.  

5.7 Conclusies 
In deze paragraaf beantwoorden we op basis van de informatie uit de voorgaande paragrafen een 
drietal vragen, die gebaseerd zijn op de hoofdvragen van het evaluatieonderzoek.  
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Welke resultaten heeft de onderzoekscommunity opgeleverd en in hoeverre zijn de 

doelstellingen behaald? 
• Er zijn gedurende de loop van het programma vijf interactiecoaches aangesteld, afkomstig 

van gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk. Ook zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. In totaal zijn er zeven interactiecoachtrajecten bij gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties gestart, waarvan vijf afgerond en twee nog gaande. Het project 
interactiecoaches wordt gecontinueerd, en er lopen op het moment van opleveren gesprekken 
voor nieuwe trajecten. Het oorspronkelijk gewenste aantal opdrachten (drie per coach) is niet 
behaald.  

• Twee deelnemende gemeenten waren in wisselende mate geholpen bij het centraal stellen van 
mensen door de inzet van een interactiecoach. Voor de andere trajecten is het niet bekend. Het 
wel of niet behalen van de strategische doelstellingen wisselt dan ook per traject. Het is niet 
mogelijk om hierover een algemene conclusie te trekken. 

 
In hoeverre heeft het project interactiecoaches effect gehad op deelnemende 

overheidsorganisaties? 

• Op basis van de input van interactiecoaches en twee deelnemende organisaties zijn er drie 
effecten te identificeren: een bredere kijk op dienstverlening krijgen, bewustzijn stimuleren 
en het verhelderen van een vraag. Organisaties zien het nut van het binnenbrengen van de 
externe blik waarbij gespiegeld wordt om de omgeving te betrekken. Deze externe blik heeft 
belangrijke toegevoegde waarde in het vergroten van het bewustzijn om de mens meer 
centraal te stellen.  

 
Wat is er nodig voor een goede borging van de werkwijze en methodiek? 

• De principes van design thinking worden door de interactiecoaches ook naar de toekomst toe 
gezien als belangrijk in het organisatiebreed benaderen van vraagstukken. De manier waarop 
de opleiding voor interactiecoaches is ingericht wordt gewaardeerd. Het is echter van belang 
scherp te blijven op de concrete vraag van de deelnemende organisatie; soms past hierbij de 
service design methode minder goed en is er iets anders nodig. De methodiek mag geen doel 
op zich worden; door de coachende vaardigheden in te zetten als luisteren, aansluiten en een 
gelijkwaardige basishouding kan de coach goed blijven kijken naar wat er werkelijk nodig is.  

• Bewustwording bij organisaties kost tijd. Veel organisaties worstelen op dit moment met het 
centraal stellen van de mensen. Belangrijk dilemma is de kloof tussen de systeemwereld 
waarin ambtenaren zich begeven en de leefwereld waarin de burger zich begeeft. Het is voor 
organisaties soms lastig om deze kloof te zien en vervolgens deze te overbruggen; 
ambtenaren zitten soms te vast in oude patronen waarin de bureaucratische werkelijkheid 
domineert. Het vraagt dus, naast gerichtere acquisitie en positionering, ook tijd en 
investering om deze bewustwording bij organisaties te creëren. Zeker wanneer er hierbij 
buiten de koker van de eigen organisatie moet worden samengewerkt. 

• Bij de start van het project interactiecoaches leek het een goed idee om de doelstellingen niet 
strak en meetbaar te formuleren. Het gaf de betrokkenen de vrijheid om op eigen manier en 
zonder teveel tijdsdruk het netwerk te benaderen. Ook wilde men juist vanuit de deelnemers 
ophalen wat er nodig was, om zo per opdracht tot concretere doelen te komen. Achteraf blijkt 
dat de minder concrete doelformulering er ook voor heeft gezorgd dat het wat zoeken was 
naar het sturen en bijsturen van het project. Een iets scherper kader, een duidelijker 
communicatieplan en bijvoorbeeld het voornemen om gedurende het project een logboek bij 
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te houden had er wellicht voor gezorgd dat de activiteiten iets meer voortgang zouden boeken 
dan nu is gebeurd.  

• Zoals blijkt uit de opmerkingen vanuit de coaches over de wijze waarop acquisitie en 
positionering heeft plaatsgevonden, lijkt er ruimte voor een slimmere, beter doordachte 
aanpak van beide. Ervaring leert dat de huidige aanpak nog onvoldoende heeft geleid tot 
concrete opdrachten. Diverse aanbevelingen worden door de coaches gegeven, opdat de 
interactiecoaches beter vindbaar zijn en het project effectiever onder de aandacht wordt 
gebracht. Centrale sturing blijft hierbij voorlopig noodzakelijk; het project is momenteel nog 
te klein en onvolwassen om decentraal te beleggen. 

• Er zijn vanuit de coaches en organisaties vraagtekens bij het om-niet aanbieden van de 
diensten en de 24 uur waarin een opdracht gegoten moet worden. Het zou goed zijn om 
samen te kijken naar deze twee aspecten van het aanbod en te verkennen hoe dit aanbod 
geoptimaliseerd kan worden. 
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6 Samenwerkingen met andere programma’s, organisaties en 
personen 

In de vorige hoofdstukken zijn drie projecten beschreven waarvan het programma Mens Centraal 
initiatiefnemer is. Voor deze projecten is onderzocht wat de geleerde lessen zijn en wat er nodig 
is voor een goede overdracht en borging van de werkwijze. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 
vervult Mens Centraal ook nog andere rollen. Het gaat om de rollen deelnemer, verbinder en 
ambassadeur. Bij elk van deze rollen heeft het programma Mens Centraal een andere mate van 
betrokkenheid bij het initiatief. 
 
Het programma Mens Centraal heeft in het bijzonder samengewerkt met een aantal andere 
programma’s, organisaties en initiatieven, die zich bezighouden met het verbeteren van 
communicatie en dienstverlening, of de ‘menselijke maat’ in het algemeen. Bij deze 
samenwerkingen nam het programma een van de drie overige rollen aan.  
 
In het kader van de evaluatie is gesproken met vertegenwoordigers van zes van deze 
programma’s, organisaties en initiatieven over de manier waarop er is samengewerkt, en wat dat 
heeft opgeleverd.  
 
Dit zijn vertegenwoordigers van: 
• Gebruiker Centraal (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; rol Mens 

Centraal: verbinder, deelnemer, ambassadeur); 
• Regie op gegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; rol Mens 

Centraal: deelnemer); 
• Werk Aan Uitvoering (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; rol Mens 

Centraal: deelnemer, verbinder); 
• 1Overheid (Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken; Rol Mens 

Centraal: deelnemer, verbinder); 
• De nationale ombudsman (Rol Mens Centraal: ambassadeur); 
• Team Life-Events (Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken; rol 

Mens Centraal: verbinder, ambassadeur). 
 

Het doel van deze samenwerkingen kan worden gezien als het vervullen van de rol die erbij is 
bepaald. Deze zes vormen een selectie uit een uitgebreidere lijst van adviestrajecten, 
samenwerkingen, projecten en presentaties, waarvan in bijlage C  een uitgebreid overzicht is 
opgenomen. 

6.1 Beschrijving van de samenwerking en resultaten 
Allereerst beschrijven we hoe de samenwerking eruit heeft gezien, welke rol het programma 
Mens Centraal koos aan te nemen in deze samenwerking en welke resultaten er zijn 
voortgekomen uit de samenwerking. 
 
Gebruiker Centraal (verbinder, deelnemer, ambassadeur) 

Gebruiker Centraal is een community voor professionals die bezig zijn met de online 
dienstverlening van de overheid. In de community worden ervaringen en lessen gedeeld, online 
en via bijeenkomsten. Gebruiker Centraal heeft als doel het delen en ontwikkelen van 
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instrumenten en kennis om professionals te ondersteunen in het centraal stellen van de 
eindgebruiker. Gebruiker Centraal is onafhankelijk maar wordt grotendeels gefinancierd door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Mens Centraal heeft deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van Gebruiker Centraal (als 
ambassadeur), waarbij ze onder andere hebben deelgenomen aan een paneldiscussie en een 
presentatie hebben gegeven over inzichten uit onderzoek over de menselijke maat. Daarnaast 
zijn Mens Centraal en Gebruiker Centraal samen gestart met het opzetten van het NL Design 
System. Het NL Design System is een multidisciplinaire community van verschillende 
overheidsorganisaties en bedrijven die met overheden werken. In de community zitten onder 
andere leveranciers, ontwerpers en copywriters. Hierin worden richtlijnen, patronen en 
huisstijlen gedeeld zodat organisaties van elkaar kunnen leren. Deze samenwerking (rol 
deelnemer) begon evenredig, maar is uiteindelijk door Gebruiker Centraal uitgevoerd. Het 
programma Mens Centraal heeft in de beginfase een rol gespeeld bij het creëren van draagvlak 
voor het systeem, ook via de contacten binnen het eigen netwerk (rol verbinder). Mens Centraal 
heeft besloten om uit dit project te stappen, met name vanwege andere prioriteiten die zij op dat 
moment hadden en doordat het doel van het design system onvoldoende bijdroeg aan de 
doelstellingen van het eigen programma. Meer informatie over het NLDesign System is te vinden 
op de website: https://www.nldesignsystem.nl/  
 
Regie op gegevens (deelnemer) 

In opdracht van het ministerie van BZK heeft het programma Mens Centraal een aantal 
onderzoeken onder burgers uitgevoerd rondom ‘Regie op Gegevens’. Regie op gegevens is een 
overheidsprogramma dat focust op invulling geven aan gegevensdeling tussen het publieke en 
het (semi)private domein onder regie van de mens zelf. Dit door het opstellen van een kader dat 
veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale uitwisseling van gegevens tussen 
overheden, private en maatschappelijke organisaties mogelijk maakt. 
Mens Centraal heeft deze onderzoeken uitgevoerd als onafhankelijke partij. Dat wil zeggen, zij 
zijn niet betrokken bij de verdere uitvoering en invulling van het programma Regie op Gegevens. 
De onderzoeken concentreren zich vooral rond een pilot in de woonsector, waarin burgers 
daadwerkelijk wordt gevraagd hun (salaris)gegevens te delen met een woningbouwvereniging of 
hypotheekverstrekker. Dit delen van gegevens kan op verschillende manieren die nieuw zijn voor 
burgers, bijvoorbeeld toestemming geven aan een verhuurder om eenmalig zijn salarisgegevens 
via Digi-D te ontsluiten.    
 
Het programma Mens Centraal heeft een aantal onderzoeksrapporten opgeleverd, alsook een 
secundaire analyse waarin alle relevante inzichten uit onderzoek (ook van derden) zijn 
gebundeld. Daarnaast heeft het programma webinars rond het thema regie op gegevens 
georganiseerd waarin de inzichten uit de onderzoeken gedeeld zijn. Van een aantal onderzoeken 
zijn factsheets opgenomen op de website van het programma: 
 
• Hoe denken mensen over regie op gegevens? 

https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/kw
alitatief-onderzoek-burgerperspectief-op-regie-op-gegevens  

• Hoe beleven burgers digitale berichten van de overheid? 
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/on
derzoeksrapport-digitale-berichtgeving-van-de-overheid  

https://www.nldesignsystem.nl/
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/kwalitatief-onderzoek-burgerperspectief-op-regie-op-gegevens
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/kwalitatief-onderzoek-burgerperspectief-op-regie-op-gegevens
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/onderzoeksrapport-digitale-berichtgeving-van-de-overheid
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/08/20/onderzoeksrapport-digitale-berichtgeving-van-de-overheid
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• Hoe zelfredzaam zijn mensen (en willen mensen zijn) in online transacties met de overheid? 
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/10/13/ond
erzoeksrapport-zelfsoevereiniteit-in-relatie-tot-digitale-identiteit  

 

Werk aan Uitvoering (WAU) (deelnemer) 

Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma en richt zich op het verbeteren van de 
overheidsdienstverlening door middel van zes handelingsperspectieven17. Ook kent Werk aan 
Uitvoering een programmabureau. Mens Centraal is op eigen initiatief betrokken geweest bij 
handelingsperspectief 1 van WAU. Dit heet ‘toekomstbestendige dienstverlening18, en bestaat uit 
drie onderdelen, waarbij Mens Centraal bij alle drie betrokken is geweest. De onderdelen zijn: de 
'Loketfunctie van de overheid', Maatwerk’ en 'De visie op gezamenlijke dienstverlening'. Ook bij 
handelingsperspectief 5 is Mens Centraal betrokken geweest, te weten 'vergroten statuur en 
aantrekkelijkheid van de uitvoering'. Het programma Mens Centraal schoof daarnaast aan bij 
algemene overleggen en werksessies van WAU, gaf advies en voerde concrete taken uit, zoals het 
begeleiden van een onderzoek rondom de loketfunctie van de overheid. Hierbij werd het denken 
vanuit de burger en vanuit levensgebeurtenissen benadrukt.  
 
De producten die zijn voortgekomen uit de samenwerking zijn als volgt: 
• Eindrapport Loketfunctie van de overheid. Een organisatiemodel voor multi-problematiek 

(Programma 1 Loket | Dienstverlening | Werk aan Uitvoering) 
• Oplegger Onderzoeken. Een organiseermodel voor multi-problematiek 
 

Project 1Overheid (deelnemer, verbinder) 
Het project 1Overheid is een project dat naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 van 
start zal gaan. Het richt zich op het bieden van één ingang voor burgers voor 
overheidsinformatie. Hiertoe wordt de informatie die momenteel op rijksoverheid.nl staat 
gesplitst in een deel dat voor burgers relevant is, en een deel dat abstractere beleidsinformatie 
bevat. Het programma Mens Centraal heeft in de aanloop naar dit programma een adviesrol 
vervuld en de programmamanager van 1Overheid in verbinding gebracht met onder meer Werk 
aan Uitvoering. Op het moment van deze evaluatie is het contact tussen het programma Mens 
Centraal en 1Overheid vooral gericht op het verder ontwikkelen van de persoonlijke overzichten 
(de ‘life events’) op rijksoverheid.nl en het delen van informatie uit de onderzoeken die het 
programma Mens Centraal heeft gedaan die 1Overheid kunnen helpen in de opstartfase. Wanneer 
het programma Mens Centraal stopt, en (delen ervan) geborgd worden bij DPC, zal er met 
1Overheid meer worden samengewerkt op het gebied van onderzoek.  
 

Nationale Ombudsman (ambassadeur) 
Het programma Mens Centraal en medewerkers van de Nationale Ombudsman hebben over 
meerdere onderwerpen contact gehad. Tijdens contactmomenten werd vooral kennis 
uitgewisseld, bijvoorbeeld inzichten uit onderzoek over hoe nabestaanden geïnformeerd willen 

 
 
17 De zes handelingsperspectieven zijn: Toekomstbestendige dienstverlening, Versnelling digitale agenda, Begrijpelijke en 
uitvoerbare wetgeving, Intensivering van samenwerking en verbeteren ambtelijke sturing(sdriehoek), Vergroten van de statuur 
en aantrekkelijkheid van de uitvoering, Rol van de politiek. https://www.werkaanuitvoering.nl/over-werk-aan-
uitvoering/handelingsperspectieven  
18 https://www.werkaanuitvoering.nl/dienstverlening  

https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/10/13/onderzoeksrapport-zelfsoevereiniteit-in-relatie-tot-digitale-identiteit
https://www.programmamenscentraal.nl/onderzoek/documenten/rapporten/2021/10/13/onderzoeksrapport-zelfsoevereiniteit-in-relatie-tot-digitale-identiteit
https://www.werkaanuitvoering.nl/dienstverlening/programma-1-loket
https://www.werkaanuitvoering.nl/dienstverlening/programma-1-loket
https://www.werkaanuitvoering.nl/over-werk-aan-uitvoering/handelingsperspectieven
https://www.werkaanuitvoering.nl/over-werk-aan-uitvoering/handelingsperspectieven
https://www.werkaanuitvoering.nl/dienstverlening
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worden. Het overleg met de nationale ombudsman vond ‘op gevoel’ plaats wanneer dat nodig 
was, meestal was dit een keer per kwartaal. 
 
Enkele voorbeelden van het contact en de samenwerking tussen de Nationale Ombudsman en het 
Programma Mens Centraal zijn:  

• In een van de actielijnen in het kader van de Aanpak Levensgebeurtenissen zijn aankomende 
studenten uit het Caribische gebied ondervraagd. De ombudsman heeft hier ook onderzoek 
naar verricht. In dit kader zijn contacten geweest. Ook over de levensgebeurtenis 18 jaar 
worden is er een gesprek geweest.  

• Er is het kader van de Levensgebeurtenis 18 jaar informatie uitgewisseld met medewerker van 
de Kinderombudsman,  

• De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is op verzoek van het programma aanwezig 
geweest bij een bijeenkomst van het Communicatie en Dienstverleningsberaad Overheid 
(CDO), zie hoofdstuk 7).  

• De Ombudsman heeft op verzoek van het programma Mens Centraal meegelezen met 
conceptversies van het onderzoek naar de loketfunctie van de overheid dat in het opdracht 
Werk aan uitvoering door het programma is uitgevoerd. 

 

Team Life Events 

Rondom verschillende levensgebeurtenissen wordt door team Life Events van de Redactie 
Rijksoverheid van DPC persoonlijke overzichten gemaakt. Met een online persoonlijk overzicht 
krijgen mensen na beantwoording van enkele eenvoudige vragen een overzicht van zaken die ze 
moeten regelen met de overheid op het moment dat ze te maken krijgen met een 
levensgebeurtenis. Het programma Mens Centraal draagt bij aan het verbeteren van deze 
overzichten door inzichten te delen uit onderzoeken naar levensgebeurtenissen die in het kader 
van de Aanpak Levensgebeurtenissen worden uitgevoerd. 
 
De samenwerking tussen Team Life Events en het programma Mens Centraal verschilt van de 
hiervoor benoemde samenwerkingen in twee opzichten, 1) het programma financierde enkele 
onderzoeken specifiek gericht op de persoonlijk overzichten en voor een aantal overzichten de 
communicatieaanpak en 2) vanuit de redactie Rijksoverheid is in de afgelopen jaar een redacteur 
gedetacheerd geweest bij het programma Mens Centraal om de verbinding tussen de Aanpak 
Levensgebeurtenissen en de persoonlijke overzichten zo optimaal mogelijk te organiseren. Deze 
redacteur nam actief deel aan de verbetertrajecten bij verschillende levensgebeurtenissen 
rondom de persoonlijke overzichten. 
 
Door inzichten verworven in de Aanpak Levensgebeurtenissen zijn (op verschillende momenten) 
veranderingen doorgevoerd in en rond het persoonlijk overzicht voor de levensgebeurtenissen 
‘overlijden’ en ‘studeren’, die onderdeel zijn van deze evaluatie. Naast bijdragen aan de 
overzichten voor de levensgebeurtenissen ‘overlijden’ en ‘studeren’, heeft het programma Mens 
Centraal op soortgelijke wijze bijgedragen aan de overzichten rondom de levensgebeurtenissen 
‘kind krijgen’, ’18 jaar worden’ en ‘verhuizen’. Daarnaast zijn ook overkoepelende inzichten en 
adviezen gedeeld ter verbetering van de persoonlijke overzichten in het algemeen.  
 
Vanwege de hoge mate van verbondenheid met het programma is de informatie uit het interview 
met een teamlid van Team Life Events niet meegenomen in de hierna volgende paragrafen. 
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6.2 Reflectie op de samenwerking  
Er bestaat over het algemeen een positief beeld van de samenwerking met het programma Mens 
Centraal. Om te beginnen is het volgens de partners fijn om samen te werken met een partij met 
een gemeenschappelijke visie op het belang van het centraal stellen van mensen dan wel het 
denken vanuit het burgerperspectief in de overheidscommunicatie en -dienstverlening (niet alle 
programma’s doen ook dienstverlening).  
 
Die overeenkomsten ziet men met name terug in het doel of gedachtegoed van het eigen 
programma, met nuanceverschillen daargelaten.  
 

“De filosofie van Mens Centraal ligt inhoudelijk dicht tegen de belangrijke invalshoek 
van ons programma.” 

 
Het tot stand komen van de samenwerkingen verliep dan ook veelal natuurlijk. De contacten 
bestonden al vanuit het eigen netwerk van medewerkers (soms ook al voor de oprichting van het 
programma Mens Centraal) of kwamen snel tot stand vanuit de inhoud: “vanaf het begin hadden 
we veel afstemmingsoverleggen, omdat er veel overlap zit in wat we doen”.  
 
Gevraagd of men elkaar dan niet voor de voeten loopt, is het antwoord in veel gevallen 
ontkennend. Het werkt juist versterkend, omdat je gebruik kunt maken van elkaars kennis. En 
daarbij: de een zorgt voor aandacht voor de ander, en andersom. Eén maakt de kanttekening dat 
er wel gevoelsmatig dingen dubbel worden gedaan. 
 

“Goed dat er met hun expertise aandacht komt voor een onderbelicht onderwerp. 
Tegelijkertijd wisten we al dat dit tot verwarring zou leiden en er is niet gekeken wat al 

kon worden samengevoegd. We maken het ons wel heel moeilijk zo.” 
 

Uit de beschrijvingen van de samenwerkingen kan worden opgemaakt dat de contacten die er 
waren, vooral vanwege de aard van de samenwerking, in wisselende vorm plaatsvonden. Men 
kijkt dan ook verschillend naar de frequentie van contact hebben. De een zegt: “het had wat 
structureler gemogen”. De reden daarvoor is de grote overlap in visie, dan is het belangrijk om te 
blijven afstemmen met elkaar. Een ander brengt dit juist in als argument om contacten op een 
natuurlijke manier (wanneer nodig) plaats te laten vinden: “het gaat om de mensen te weten te 
vinden”  
 
De partners noemen verder geen punten waarop de samenwerking minder goed is verlopen.  

6.3 Effect op samenwerkingspartners 
Vanwege de verschillen in aard en manier van de samenwerking zijn de effecten die de 
samenwerking heeft gehad wisselend, toch blijkt er een overkoepelend thema. Dit thema is de 
manier waarop het programma Mens Centraal het gedachtegoed uitdraagt en dit overbrengt op 
anderen. Samenwerkingspartners benoemen dat het helpt om hun eigen visie scherp te krijgen 
en te houden: 
 

Het programma heeft bijgedragen aan onze visie en hoe wij willen werken. Zij hebben 
producten opgeleverd en meegedacht zodat er nu een basis ligt die door iedereen geaccepteerd 
wordt. 
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“Dan is het lastiger om er [burgers centraal stellen] aan te blijven denken. Mens 

Centraal heeft daarop ingezoomd, en daar zijn we dankbaar voor. Het helpt ons een 
beweging te stimuleren.” 

 
Het andere thema dat terugkeert is dat anderen gebruik kunnen maken van de kennis en kunde 
die het programma heeft verzameld, en het denkbeeldige ‘pad’ dat ze heeft vrijgemaakt.  
 
• Een overheidsprogramma heeft er bijvoorbeeld veel aan gehad dat het programma Mens 

Centraal reeds beschikt over een groot netwerk binnen de overheid en denkkracht kon 
leveren. Hierdoor was het voor dit programma makkelijker om draagvlak te vinden voor een 
nieuw idee. Daarnaast bracht het programma Mens Centraal ervaring mee met het 
presenteren en ‘aan de man brengen’ van ideeën. 
 

• Een ander voorbeeld van het gebruik maken van de kennis van het programma Mens Centraal 
is het kunnen toetsen of ideeën (extern) draagvlak hebben bij de overheid. (Voor mij had het 
een waarde om te zien of bepaalde ideeën draagvlak hadden bij de overheid.) 

 
• Het programma Mens Centraal heeft veel onderzoek gedaan naar de behoeften van mensen. 

Deze onderzoeken worden door een ander overheidsprogramma gebruikt om het eigen 
programma goed in te kunnen richten. “Daarnaast hebben we contact over onderzoeken die 
vanuit Mens Centraal zijn gedaan die bijdragen aan de onderbouwing of het goed invullen van ons 
programma.” 

 
• En een laatste voorbeeld rondom dit thema gaat over het pad (om overheidsorganisaties te 

laten denken over de grenzen van de eigen organisatie heen) effenen. Deze 
samenwerkingspartner zegt: “Mens Centraal heeft veel ervaring opgedaan met overheidsbrede 
samenwerking en hebben een goed netwerk opgebouwd. Wij moeten een soortgelijke 
samenwerking aangaan dus het is waardevol dat dat zo dichtbij zit […] Voor DPC is overheidsbrede 
samenwerking een grote verandering, want de focus van onze dienstverlening was tot voor kort 
voornamelijk alleen het Rijk.” 
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7 Het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid 

Naast de resultaten die voortkomen uit de drie projecten zoals beschreven in hoofdstuk drie, vier 
en vijf is er nog een ander resultaat dat is voortgekomen uit de inspanningen die het programma 
Mens Centraal heeft geleverd. Het gaat om het Communicatie- en Dienstverleningsberaad 
Overheid, een overleg bestaande uit directeuren uit zowel de communicatiediscipline als uit de 
dienstverleningsdiscipline.  

7.1 Over het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid  
Het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO) is in november 2018 opgericht op 
initiatief van het programma Mens Centraal. Hiermee beoogde het programma de visie, de mens 
centraal in communicatie én dienstverlening (zie paragraaf 2.1), toe te passen in de praktijk. Het 
CDO bestaat uit directeuren communicatie en directeuren dienstverlening van gemeenten, 
ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen. Het overleg vindt in 2022 
twee keer per jaar plaats, in eerdere jaren was dit vier keer. 
 
Het doel van het CDO komt overeen met het doel van het programma Mens Centraal en is het 
centraal stellen van mensen in de communicatie en dienstverlening van de overheid. 
 
Het CDO: 
• Werkt vanuit het gedachtegoed ‘de mens centraal’; 
• Verbindt de diverse overheidslagen op zaken waar communicatie en dienstverlening elkaar 

raken en levert (on)gevraagd advies. Dit kan leiden tot uitgangspunten, kaders en 
standaarden voor professionals. Hierbij zijn altijd meer dan 2 overheidsorganisaties 
betrokken; 

• Signaleert belemmeringen en dilemma’s en agendeert deze op de juiste plek; 
• Herkent kansen, verbeteringen en innovatie en brengt deze verder waar mogelijk; 
• Stimuleert het doen van onderzoek vanuit de behoefte van mensen; 
• Stimuleert bewustwording bij overheidsorganisaties, waar mogelijk aan de hand van 

casuïstiek; 
• Werkt vanuit een ruim mandaat om communicatie en dienstverlening te veranderen;  
• Werkt vanuit praktijksituaties. 

7.2 Opbrengsten  
In deze paragraaf worden enkele opbrengsten van het CDO toegelicht. De meest bekende is het 
opstellen van de vijf overheidsbrede principes voor communicatie en dienstverlening.  
 
Het CDO heeft opdracht gegeven aan het programma Mens Centraal om overheidsbrede principes 
voor communicatie en dienstverlening op te stellen19. De principes zijn in samenwerking met de 
gemeente Rotterdam bepaald door een veelheid aan visiedocumenten (van 
overheidsorganisaties, zowel Rijksoverheid als gemeenten en provincies) te analyseren en er een 
rode draad uit te halen. Ook zijn de principes gekoppeld aan onderzoek naar behoeften van 
burgers in hun contact met de overheid. Het doel was om een eenduidige set principes te creëren, 
die kunnen worden overgenomen in visiedocumenten van overheidsorganisaties, en om te 

 
 
19 https://www.programmamenscentraal.nl/projecten-en-advies/overheidsbrede-principes  

https://www.programmamenscentraal.nl/projecten-en-advies/overheidsbrede-principes
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voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden. De vijf principes zijn in 2020 
vastgesteld door de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU) en zijn onderdeel geworden van de 
visie op gezamenlijke dienstverlening die door Werk aan Uitvoering is opgesteld. Diverse 
organisaties, waaronder de Belastingdienst hebben de principes als basis genomen voor hun visie 
op dienstverlening. Het programma Mens Centraal heeft meerdere workshops gegeven over het 
toepassen van de vijf principes in het dagelijks werk onder meer op de Communicatiejaardag van 
de Academie voor Overheidscommunicatie in 2021. In de afbeelding hieronder worden de 
principes weergeven. 
 
Tabel 7.1 Overheidsbrede principes voor communicatie en dienstverlening  

Principes Als burger.. Als overheid.. 

Passend Als burger is het contact met de overheid voor 

mij relevant, qua timing, inhoud en/of vorm, 

ongeacht welk kanaal ik kies. 

Als overheidsorganisatie zorgen we daarom 

dat de mens centraal staat, dat we anticiperen 

op hun verschillen. We handelen empathisch 

en durven uitzonderingen te maken waar dit 

nodig en toelaatbaar is. We houden zoveel 

mogelijk rekening met de burger die minder 

zelfredzaam is. 

Overzichtelijk Als burger voel ik me goed geholpen en weet ik 

wat ik zelf moet doen en heb ik inzicht en 

overzicht over mijn zaken met de overheid. 

Mijn contact met de overheid verloopt zonder 

zorgen. 

 

Als overheidsorganisatie zorgen we daarom 

dat we duidelijk en vindbaar zijn en logische, 

gebruiksvriendelijke informatie en 

dienstverlening bieden, waarbij we gebruik 

maken van de reeds beschikbare gegevens. 

 

Betrouwbaar Als burger vertrouw ik erop dat de overheid mij 

juist informeert en de afspraken nakomt, en 

dat de overheid zorgvuldig omgaat met mijn 

gegevens. Ik heb invloed op met wie en 

wanneer mijn gegevens gedeeld worden. 

 

Als overheidsorganisatie zorgen we daarom 

dat we betrouwbare en veilige informatie en 

dienstverlening bieden en de gegevens en 

privacy van de burger beschermen. We zijn als 

overheid consistent 

Respectvol Als burger ervaar ik in het contact met de 

overheid dat er rekening wordt gehouden met 

mij en mijn leefwereld. Ik hou zelf ook 

rekening met de overheid door mij actief op de 

hoogte te stellen van wat er van mij wordt 

verwacht. 

 

Als overheidsorganisatie zorgen we daarom 

dat we de burger kennen en betrekken en 

kennis met elkaar delen. We stellen zoveel 

mogelijk informatie ter beschikking en maken 

onze diensten zodanig, dat de burger 

zelfredzaam kan zijn in het regelen van zaken 

met de overheid. 

Eigentijds Als burger kan ik contact hebben met de 

overheid op een voor mij bekende wijze die 

past bij de huidige tijd, bij voorkeur zoals ik dat 

ook kan bij niet-overheidsorganisaties. 

 

Als overheidsorganisatie zorgen we daarom 

dat we tijdig inspelen op ontwikkelingen in de 

samenleving en (digitale) technologie en 

zorgen dat deze op elkaar aansluiten. We 

kiezen zoveel mogelijk voor efficiënte, 

overheidsbrede standaarden en voorzieningen. 
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Vanuit de bijeenkomsten is er onder andere verder: 
• Een aantal keer een advies gegeven aan de VoorlichtingsRaad (VoRa)20, bijvoorbeeld rondom 

het gebruik van de huisstijl van het Rijk in een overheidsbrede context.  
• Het initiatief geweest om rond de loketfunctie van de overheid nader onderzoek uit te voeren. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis voor de verkenning en ontwikkeling van de 
overheidsbrede loketfunctie, zoals die vanuit WAU wordt opgezet. 

7.3 Ervaringen van CDO-leden 
Voor de evaluatie is gesproken met drie leden van het CDO. Deze leden is gevraagd waarom zij het 
belangrijk vonden om deel te nemen aan het overleg, hoe zij de invulling van de bijeenkomsten 
hebben ervaren, en wat zij zien als toegevoegde waarde van het CDO.  
 
Motivatie voor deelname 

Deelnemers van het CDO hebben bij aanvang verschillende motivaties om deel te nemen. 
Enerzijds zagen zij het CDO als een plek om kennis uit te wisselen met andere bestuurders die op 
een andere plek met hetzelfde bezig zijn. Anderzijds werd door deelnemers werkzaam bij het Rijk 
aangedragen dat zij het waardevol vonden om mensen die zich bezighouden met communicatie 
en dienstverlening bij uitvoerende organisaties te ontmoeten. 
 
“Die samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen aan het uitwisselen en hergebruiken van kennis. Als 

je ergens al een wiel hebt uitgevonden, is het zonde als je dat ergens anders weer opnieuw doet. Dus 
kennis uitwisselen heeft toegevoegde waarde.” 

 
Invulling van de bijeenkomsten 

De deelnemers geven aan dat er in de bijeenkomsten met name inzichten werden gedeeld. Vaak 
gaf een organisatie een presentatie aan de hand van casuïstiek. Hierover werd vervolgens van 
gedachten gewisseld. Het CDO werd door de drie geïnterviewden in dit opzicht als een 
klankbordgroep ervaren.  
 
“Vaak stond een van ons op de agenda die een bepaald project of de dienstverlening van die organisatie 
uit te leggen, dus kennisdeling. De nationale ombudsman is ook een keer langs geweest om zijn visie op 

de overheid te geven. En om voorbeelden te geven van waar het mis is gegaan om het vervolgens 
daarover te hebben.” 

 
Spontaan spreken de deelnemers aan het CDO hun lof uit over de goede voorbereiding van de 
overleggen. Er werd op tijd een agenda gestuurd en de stukken waren volledig. Dat was ‘gewoon 
fijn’. Wat ook werd gewaardeerd is de geleidelijke uitbreiding van het CDO naar meer deelnemers 
van verschillende overheden, om meer verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. 
 
“Toen ik er in het begin kwam vond ik het een ons kent ons cultuur hebben. Dat is wel veranderd omdat 

er steeds meer nieuwe mensen bij kwamen, dat was wel prettig.” 

 
 
20 De VoRa is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overlegorgaan over communicatie van de Rijksoverheid. In de raad 
hebben alle directeuren communicatie van de ministeries zitting. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van 
overheidscommunicatie, is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van interdepartementale communicatie-
activiteiten en bundelt de uitvoering via het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). 
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Toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van het CDO zien de deelnemers niet zozeer in deze adviezen of 
uitgangspunten, maar met name in het netwerk dat het oplevert en de inzichten die zij zelf 
ophalen. Dit komt dus overeen met de verwachtingen die zij voorafgaand aan hun deelname 
hadden.  
 
Het bespreken van casuïstiek maakt de informatie praktisch toepasbaar en daarom geschikt om 
mee te nemen als inzicht naar de eigen organisatie. Daarnaast zeggen deelnemers dat het goed 
was dat gemeenten, uitvoeringsorganisaties en Rijk bij elkaar zaten. Dit zijn normaliter vaker 
gescheiden werelden. Op deze manier kon men van elkaar leren. Daarbij wordt wel opgemerkt dat 
het gesprek met de gemeenten heel ‘hoogover’ plaatsvond, omdat de aard van de dienstverlening 
toch anders is.  
 

“De gemeenten zijn de partij waarnaar alles gedecentraliseerd wordt. Het is super 
belangrijk dat je zicht hebt op elkaars praktijk. We maken onderdeel uit van dezelfde 

overheidsketen.” 
 

“Medewerker ministerie: Ik herinner mij dat op een gegeven moment iemand van 
[uitvoeringsorganisatie] bijkwam en die had een andere kijk op dingen vanuit een 
andere organisatie. Dat is goed. In plaats dat je in je geijkte straatje blijft hangen.” 

 
Er wordt wisselend gereageerd op de toegevoegde waarde van het samenbrengen van de 
directeuren communicatie en dienstverlening. Een CDO-deelnemer, werkzaam bij het Rijk, 
benoemt dat het heel lastig is om deze disciplines dichter bij elkaar te brengen, dat het gesprek 
hierover wel is gevoerd binnen het CDO maar dat het ‘moeilijk is om een rijdende trein stop te 
zetten’. Andere deelnemers, vanuit een uitvoeringsorganisatie en een gemeente, zeggen juist dat 
dit niet iets vernieuwends was voor hen; Dat het vanzelfsprekend is dat afdelingen communicatie 
en dienstverlening in nauw contact met elkaar staan. Daarmee lijkt het dat vooral  
CDO-deelnemers binnen het Rijk konden leren van het samenbrengen van deze disciplines. 

7.4 Input voor overdracht en borging 
Vanaf 2022 komt het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid nog tweemaal bij 
elkaar en eind 2022 volgt een evaluatie met betrekking tot continuering. Het CDO vervult in ieder 
geval een adviserende rol richting WAU, specifiek het spoor toekomstbestendige dienstverlening, 
zowel als collectief alsook individueel. Aan drie CDO leden is gevraagd hoe zij kijken naar de 
toekomst van het beraad en wat zij willen meegeven met betrekking tot continuering. 
 
Het sentiment met betrekking tot de toekomst is dat de leden vooral nog met vragen zitten over 
de invulling en ‘mandaat’ van het overleg. Zo merkt een deelnemer op dat er op dit moment geen 
besluitvorming plaatsvindt en dit lid vraagt zich af of dit niet toch een taak zou kunnen zijn. 
Temeer omdat vanuit de inzichten die worden opgehaald natuurlijkerwijs actiepunten zouden 
kunnen worden geformuleerd.  
 
In het verlengde daarvan vraagt men zich af of het CDO niet vaker een standpunt zou moeten 
innemen op basis van de inzichten en klankbordsessies, en dat actief zou moeten uitdragen. Een 
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laatste vraag die leeft bij een deelnemer van het CDO is of het overleg niet gebundeld moet 
worden met andere overleggen die hierover gaan (niet gespecificeerd welke), om tijd te besparen. 
 
De belangrijkste uitdaging wat betreft een CDO-lid is het behouden van de opbrengst van het 
overleg, wanneer het programma Mens Centraal stopt. Er wordt gezegd: “Je moet verbonden zijn 
met uitvoeringsprojecten. Er moet meer zijn dan alleen een CDO.” Hiermee wordt bedoeld dat het 
CDO een hogere opbrengst heeft wanneer er concrete onderwerpen ter discussie staan. En deze 
onderwerpen worden opgehaald vanuit de uitvoeringsprojecten. 
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8 Beschouwing van bestuurders en samenwerkingspartners 
op het programma Mens Centraal  

In de voorgaande hoofdstukken is besproken hoe deelnemers aan de verschillende initiatieven 
van het programma Mens Centraal hun deelname hebben ervaren en hoe er voor een goede 
overdracht van de werkwijze gezorgd kan worden.  
 
Bij het programma Mens Centraal zijn ook bestuurders van verschillende overheden (Rijk en 
decentrale overheid) betrokken geweest, in stuurgroepen of andere overlegvormen. Aan deze 
bestuurders (zie bijlage A voor een beschrijving) en aan de samenwerkingspartners (zie H6) zijn 
vragen gesteld over hun overkoepelende beschouwing op het programma: wat zien zij als 
belangrijkste resultaat van het programma Mens Centraal, welke ontwikkelingen zien zij bij de 
overheid als het gaat om het centraal stellen van mensen en wat is de plek van het programma 
binnen deze ontwikkelingen? In dit hoofdstuk worden deze vragen beantwoord. 

8.1 Belangrijkste resultaten volgens bestuurders en 
samenwerkingspartners 

Aan de bestuurders en samenwerkingspartners is gevraagd wat zij zien als belangrijkste resultaat 
van het programma Mens Centraal. Deze twee doelgroepen hebben een meer overstijgend zicht 
op de resultaten die het programma in hun ogen heeft opgeleverd. 
 
Overkoepelend zien zij drie belangrijke resultaten: het programma Mens Centraal is agenderend 
geweest, heeft bijgedragen aan de bewustwording van het belang voor het denken vanuit de 
burger, en heeft geholpen met het (door)ontwikkelen van het werken vanuit 
levensgebeurtenissen(specifiek: de Aanpak Levensgebeurtenissen). 
 

Agenderend 

Een eerste belangrijk resultaat dat door meerdere bestuurders wordt gezien is dat het 
programma Mens Centraal het gedachtegoed om te denken vanuit de burger op de agenda heeft 
gezet. Niet alleen bij uitvoerders/uitvoeringsorganisaties, maar ook bij beleidsmakers en aan 
bestuurlijke tafels. Het wordt belangrijk geacht dat juist bestuurders betrokken zijn, omdat zij in 
staat zijn om een verschil te gaan maken. In dezelfde adem wordt dan ook de aanjagende rol van 
Mens Centraal genoemd, die nodig wordt geacht om prioriteit voor dit onderwerp te creëren en te 
behouden. 
 

“De echte waarde is het zetten van de agenda geweest. Thema’s benoemen en dat 
plotten op diverse plekken.” 

 
“Ze hebben er ook voor gezorgd dat het gedachtegoed ‘Mens Centraal’ is ingebracht 

in een aantal beleidsvelden.” 
 
Bewustwording 

Daaruit voortvloeiend, het tweede belangrijke resultaat is de bijdrage van het programma aan de 
bewustwording over het belang van ‘het gedachtegoed’. Bestuurders bedoelen met het 
gedachtegoed meestal het denken vanuit de mens in het algemeen. Een enkeling specificeert 
bijvoorbeeld het samenwerken met andere organisaties. 
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“Zij hebben bijgedragen in de normverandering van de overheid in de zin van ons 

eenduidiger uitlaten naar mensen.” 
 
Bestuurders en samenwerkingspartners zien dat er overheidsbreed de afgelopen jaren meer 
aandacht is ontstaan voor het centraal zetten van de burger bij beleidsvorming (zie ook §9.3). 
Hier heeft de kindertoeslagaffaire ook een rol in gespeld. Overheidsprogramma’s, zoals het 
programma Mens Centraal, hebben volgens meerderen een bijdrage geleverd aan een omslag in 
denken en bewustwording.  
 

“De bewustwording is gerealiseerd, Mens Centraal heeft hierin een bijdrage geleverd. 
Maar ook Werk aan Uitvoering. Je ziet een omslag in denken en bewustwording. Het 

komt er nu op aan om het echt te doen.” 
 

“Dat wij als programma [ander overheidsprogramma dan Mens Centraal, auteurs] 
niet alleen een nieuwe dienst opleveren voor burgers maar dat we ook kunnen 

aangeven waar je tegenaan loopt als je overheidsbreed te werk gaat en dat dat tot 
nieuwe ideeën leidt. Met dit soort overheidsbrede projecten als Mens Centraal zetten 

we de eerste stapjes waarvan we kunnen leren.” 
 
Aanpak Levensgebeurtenissen 

Meer concreet wordt ook de ontwikkeling van een aanpak rondom levensgebeurtenissen 
genoemd door de opdrachtgever (BZK). Het denken vanuit levensgebeurtenissen wordt 
belangrijk geacht bij het centraal stellen van mensen en hun behoeften. De aanpak 
levensgebeurtenissen is nu dermate ontwikkeld, dat het breder kan worden uitgerold (“Ze hebben 
een solide aanpak neergezet die je mee kan nemen in andere programma’s en zaken.”). Dit wordt niet 
alleen opgemerkt door de opdrachtgever, maar ook door bestuurders die hier in mindere mate 
betrokken bij zijn geweest. Zo zegt een iemand: 
 

“Het andere [dat een aantal jaar geleden al werd gevraagd door uitvoerders, auteurs] was werken in 
life-events, dus kijken op welke manieren je bij de overheid komt en hoe we dat zoveel mogelijk samen 

kunnen doen. Wat dit programma heeft gedaan is deze manier van kijken versterken op de 
communicatiekant. Door dat consequent te doen hebben zij geholpen aan dat dit de normale manier 

van werken wordt. Dat is onomstreden. Zij hebben bijgedragen in de normverandering van overheid in 
de zin van ons eenduidiger uitlaten naar mensen. Dat hebben zij knap gedaan.” 

8.2 Ontwikkelingen binnen de overheid en de rol van het programma 
Mens Centraal 

Zoals al aangegeven in het hoofdstuk 1 is het programma Mens Centraal opgericht in een periode 
waarin de aandacht voor ‘de menselijke maat’ aan het toenemen was. Maar, wat zijn de 
belangrijkste ontwikkelingen volgens medewerkers van de overheid? En wat is de plek van het 
programma Mens Centraal binnen deze ontwikkelingen?  
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8.2.1 Welke ontwikkelingen zien bestuurders en samenwerkingspartners binnen de overheid om 

mensen centraal te stellen? 

Op hoofdlijnen kunnen er volgens bestuurders en samenwerkingspartners drie onderwerpen 
worden onderscheiden die de ontwikkelingen binnen de overheid aangeven: politieke aandacht, 
bewustwording en het besef over de langdurige opgave van de overheid. 
 
Politieke aandacht 

Bestuurders en samenwerkingspartners zien dat er op dit moment veel politieke aandacht is voor 
het onderwerp ‘de menselijke maat’, met name door de kindertoeslagaffaire. Dat maakt dat 
programma’s zoals Mens Centraal kunnen opereren in een context waarin de urgentie van 
verandering aanwezig is 21. Er is over het algemeen binnen de overheid veel steun voor 
initiatieven die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van wat in eerdere jaren fout is 
gegaan.  
 
Het risico daaraan, zo zegt een bestuurder, is dat politieke aandacht ook kan leiden tot 
beslissingen die worden gemaakt op basis van incidenten, en daarmee op sentiment, waardoor er 
niet wordt gewerkt aan houdbare oplossingen. Aandacht voor de menselijke maat moet niet 
doorschieten “We over 10 jaar weer in een situatie zitten waarvan we denken, hoe heeft dit kunnen 
gebeuren, hoe konden we zo naïef zijn?” 
 
Bewustwording 

Een andere ontwikkeling die wordt gezien is een groeiend besef dat ‘het anders moet’ en dat de 
manier van werken binnen de overheid anders moet. Met name bij de uitvoeringsorganisaties is 
men ervan overtuigd dat deze overtuiging breed wordt gedragen, maar de meningen zijn 
verdeeld over de mate waarin en de manier waarop dit ook bij beleidsmakers en bestuurders is 
doorgedrongen. De een is overtuigd en zegt: “Ik zie het besef bij alle publieke organisaties op 
bestuurlijk niveau die ik spreek om daar stappen in te zetten.” Terwijl anderen voorzichtiger zijn in 
hun uitspraak hierover: “Je ziet dat het steeds hoger komt.” en “een deel van de bestuurders realiseert 
zich dat het overheidsbreed moet, maar andere bestuurders doen het vooral binnen de eigen 
organisatie”. Echter, beide citaten wijzen wel richting een groeiende bewustwording van het 
gedachtegoed van Mens Centraal bij bestuurders.  
 
Als argument waarom dit nog niet overal breed wordt gedragen wijst een van de 
samenwerkingspartners van het programma naar de complexiteit van het probleem en de manier 
waarop overheden op dit moment nog zijn ingericht; onderaan de streep wordt en organisatie 
nog individueel beoordeeld op eigen prestaties, waardoor het behalen van de eigen doelstellingen 
prioriteit houdt.  
 

“We zeggen altijd dat we als één overheid willen werken maar vervolgens word je 
individueel afgerekend op resultaat als organisatie en als medewerker. Het past dus 

helemaal nog niet in het systeem. Je komt dan in een soort spagaat. Bij de ene persoon is 
het gevoel om toch maar te gaan waar je naartoe wilt groter dan bij de andere persoon.” 

 

 
 
21 Twee leden van het programmateam zijn in juni 2020 geraadpleegd door de Tijdelijke Commissie 
Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer. Zij hebben daar onder andere ingebracht wat burgers verwachten 
van de dienstverlening van de overheid en hoe zij dienstverlening ervaren. 
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Langdurige opgave en behoud van resultaten 

Minder een ontwikkeling, maar wel een besef dat leeft is dat bewustwording nog niet betekent 
dat er ook iets verandert. Aan bewustwording moet je continu blijven werken, zo zegt een 
betrokkene. “Het is niet zo dat je één instrument oplevert en dat het dan beter gaat. Dat is echt een 
uitdaging.” 
 
Een echte verandering in werkwijzen van overheden wordt getracht te bewerkstelligen met de 
oprichting van programma’s en het uitvoeren van pilots. Men ziet dat deze vaak succesvol zijn, 
en goede resultaten opleveren. Echter zijn deze programma’s vaak eindig en gaat er na opheffing 
veel van de opbrengst verloren, wat als zonde wordt beschouwd. Er wordt onder andere geopperd 
om Mens Centraal als een departement neer te zetten, of als een kenniscentrum, om langdurige 
aandacht te kunnen garanderen. Een ander pleit juist voor tijdelijkheid:  
 
“Ik ben ervan overtuigd dat je een programma tijdelijk moet doen. Dan ben je in staat om dingen neer 

te zetten. Na een paar jaar moet je kijken wat niet kan stoppen.” 

8.2.2 Wat is de rol van het programma Mens Centraal binnen deze ontwikkelingen? 

Allereerst vinden de bestuurders en samenwerkingspartners dat het programma Mens Centraal 
past bij de brede (ook politieke) aandacht voor het onderwerp van de menselijke maat, net als 
andere programma’s, die ieder op een eigen manier werken aan het verbeteren van 
dienstverlening en/of communicatie. Een betrokkene zegt zelfs dat de totstandkoming van Mens 
Centraal een mijlpaal an sich is, wat het belang van het onderwerp onderstreept.  
 
Met betrekking tot de bewustwording zeggen de bestuurders en samenwerkingspartners dat het 
programma Mens Centraal hier (in meer of mindere mate) een bijdrage aan heeft geleverd. Het is 
immers niet in cijfers vast te stellen hoe groot het effect precies is. Specifiek wordt genoemd de 
bijdrage van Mens Centraal aan de bewustwording bij bestuurders, omdat zij zich hier (onder 
meer) op heeft gericht.  
 
Sterker komt naar voren het programma Mens Centraal als aanjager van het ‘doen’. De 
ontwikkeling van bewustwording is een eerste stap, maar, zeggen bestuurders, Mens Centraal 
heeft aan overheidsorganisaties laten zien dat het mogelijk is om op een andere manier te 
kunnen werken. Dat betekent niet dat het nu overal verweven is in het denken en in de werkwijze, 
maar “Er is een zaadje geplant dat het anders kan en moet.” 
 
Een ander geeft een concreet voorbeeld van de manier waarop het programma dit heeft laten 
zien: “Het sterke van Mens Centraal is geweest om mensen van de overheid aan te laten sluiten bij 
interviews met de burgers. Er zijn redenen voor waarom dat nog minder gebeurt dan je zou willen. Het 
is in beweging maar je moet ertoe worden aangezet of het een keer ervaren hebben. Mensen hebben 
door de aanpak geproefd aan hoe het ook kan.” 
 
Daarnaast wordt het ook sterk bevonden dat het programma verschillende overheden bij elkaar 
heeft gebracht, met extra aandacht voor uitvoeringsorganisaties. Een bestuurder vond het 
namelijk een risico dat een programma met deze opgave wordt opgestart vanuit het Rijk22; een 
risico om in de eigen koker te blijven.  

 
 
22 Het programma Mens Centraal heeft een onafhankelijke positie en wordt niet aangestuurd vanuit het Rijk. 
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“Omdat die ervaring met de uitvoering er niet is zie ik het risico dat we uitvoeringsdiscussies laten 

voeren door mensen die verder van de uitvoering afstaan, en dan hebben we gezamenlijk de neiging 
algemene discussies te voeren.” 

8.3 Aanbevelingen voor borging en overdracht 
Op basis van de geïdentificeerde resultaten van het programma en de overheidsbrede 
ontwikkelingen wijzen de bestuurders op enkele richtingen die kunnen bijdragen aan het goed 
borgen van de werkwijze en het gedachtegoed van Mens Centraal. We vroegen dan ook wat de 
uitdagingen zijn voor de komende tijd en wat ervoor nodig is om die aan te gaan. 
 
Aanjaagfunctie blijft nodig 

Niet alleen door deelnemers van programmaonderdelen, maar ook door bestuurders wordt 
gezien dat om op de langere termijn resultaten te behouden een externe aanjaagfunctie nodig 
blijft. Bestuurders doelen specifiek op het aanjagen van (andere) bestuurders, omdat zij het 
mandaat hebben om veranderingen door te zetten. Dit brengt een van hen ook in relatie met de 
langdurige aandacht die nodig is. 
 

“Dat zijn grote beslissingen die je niet in een overleg rond krijgt, hierin moet je de 
aanjaagfunctie blijven houden. Het heeft nog veel onbenut potentieel.” 

 

“Het is een complex speelveld waarin je je begeeft. Je moet veel doen aan relatiemanagement. 
Bestuurders moeten doordrongen zijn van hun belang in verbetermogelijkheden, een risico is 
dat dat wegzakt.”  

 
Investeren in breder uitrollen van opbrengsten 

Zoals in §7.3 besproken zien bestuurders dat sommige opbrengsten van programma’s verloren 
gaan wanneer ze worden opgegeven. Om dat de voorkomen wordt het belangrijk geacht dat er 
wordt geïnvesteerd in het breder bekend maken van de werkwijze en het verder uitrollen van wat 
al is neergezet.  
 

Bestuurlijke vuist op tafel 

Sommige bestuurders en samenwerkingspartners reflecteren ook op de mate waarin het 
programma Mens Centraal zeggenschap had over het uiteindelijk doorvoeren van de 
veranderingen. Zij zien dat het programma bestuurders betrok, en het aan tafel had, maar een 
enkeling vraagt zich af of dit niet alsnog te vrijblijvend was. Er wordt gezegd dat het nodig is om 
soms met een figuurlijke vuist op tafel te slaan, en dat dat sterker had gekund.  
“Ze hadden nog ruiger mogen signaleren waar zij vonden dat burgers tekort werd gedaan. 
Bijvoorbeeld: bij deze life-events moet nu wat gebeuren, sla even met je bestuurlijke vuist op tafel. Dat 
is voor de verankering voor de toekomst wel belangrijk dat de reflectie hierop blijft.”   
 
Over de grenzen van eigen organisatie heen 

Enkele bestuurders zien dat mensen centraal stellen binnen het eigen organisatieonderdeel al 
ingebed is, maar dat het stapje verder, het werken over de grenzen van de eigen organisatie heen 
nog niet is bewerkstelligd. Een algemeen risico voor een omslag naar deze werkwijze is de 
werkdruk binnen eigen organisaties: “Binnen die organisaties ligt zo een bak met werk. Er moet 
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zoveel gebeuren. De eigen minister vraagt zoveel, dat ze vaak blij zijn als ze dat gedeelte voor elkaar 
krijgen.” Daarbij heeft elke organisatie ook zijn eigen specifieke uitdagingen die aandacht vragen.  
 
Het is daarom belangrijk om te blijven luisteren naar organisaties, naar wat de behoeften zijn, 
maar, daarmee samenhangend geeft een bestuurder aan dat er ook enige mate van top-down 
aansturing nodig kan zijn, zodat het centraal stellen van mensen als het ware wordt opgelegd. De 
kanttekening die daar direct bij wordt gemaakt is dat de input van wát er moet veranderen nog 
steeds moet komen vanuit de burgers. 

8.4 Blijvend ambassadeurschap  
Naast een beschouwing op ontwikkelingen en resultaten is aan twee bestuurders die lid zijn 
geweest van de stuurgroep Mens Centraal (en dus het programma op hoofdlijnen hebben 
aangestuurd) gevraagd hoe zij de stuurgroep hebben ervaren en hoe zij het verzoek van het 
programma Mens Centraal om ook na het opheffen van de stuurgroep ambassadeur te blijven van 
het gedachtegoed hebben ontvangen. 
 
Binnen de stuurgroep ging het in de woorden van een lid om “steunen en bestuurlijke rugdekking 
geven en helpen om te kijken hoe we dit [het gedachtegoed, auteurs] structureel konden laten 
landen.”Als het gaat om ‘laten landen’ noemen de twee geïnterviewden in het bijzonder bij Werk 
Aan Uitvoering.  
 
Uit de interviews blijkt dat het verzoek om ambassadeur te blijven goed is ontvangen, hoewel de 
leden aangaven dat het uitdragen ervan niet iets nieuws voor hen was (“Ik voelde mij er al 
ambassadeur van omdat ik mij gebonden voel aan deze boodschap.”). Desalniettemin vinden ze het 
belangrijk om ambassadeur te zijn en dit actief uit te dragen. 
 

“Ik vind dat de belangrijkste opgave van de overheid, dat dit vanzelfsprekend wordt 
in al ons handelen. Zowel in het uitvoeren als in het beleid maken. Voor mij is het een 
soort basishouding. Ik vond het al en vind het nog steeds extra belangrijk om te kijken 

naar hoe wij ons uiten naar mensen.” 
 
Invulling en betekenis van het ambassadeurschap 

De leden van de stuurgroep vinden dat het ambassadeurschap een toegevoegde waarde heeft en 
zij brengen dit op verschillende manieren in de praktijk. Zo zegt een lid dat het belangrijk is dat 
de rol (juist) wordt ingevuld door mensen die betrokken zijn bij politiek en beleid, zodat zij een 
brug kunnen vormen tussen medewerkers van uitvoerende organisaties en beleidsmakers en 
bestuurders. Er wordt namelijk opgemerkt dat er door uitvoeringsmedewerkers een kloof tussen 
deze twee organisatielagen wordt ervaren. 
 

“Wat je vaak ziet is dat mensen in de uitvoering denken dat ‘die daarboven’ geen idee 
hebben wat zij doen en dat ze maar wat doen wanneer ze beleid vaststellen. Als juist 
iemand uit die wereld voor die mensen gaat staan werkt dat wel. Ik laat zien dat ik 

met hen de discussie voer over hun werk.” 
 
Het is van groot belang dat de ambassadeur bij de uitvoeringsorganisaties casuïstiek ophaalt om 
daaruit de ‘rode draad’ op bestuurstafels te leggen. Een andere belangrijke toevoeging aan het al 
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bekende ambassadeurschap van een van de leden is het uitdragen van het belang van goede 
communicatie en niet alleen dienstverlening.  
 

“Ik voel mij nog specifiek aangesproken op wat zij als programma hebben gedaan en 
dat we de communicatiekant niet moeten vergeten. Dat we het daar ook goed tot 

uitdrukking moeten brengen en daarop te helpen als het kan.” 
 
Verder brengen van het ambassadeurschap 

Het ambassadeurschap zou ook nog verbreed kunnen worden. De verwachting van één 
stuurgroeplid is allereerst dat er op een natuurlijke manier meer ambassadeurs van het 
gedachtegoed zullen ontstaan, doordat het besef bij de overheid dat denken vanuit de behoeften 
van burgers steeds breder landt. Een ander stuurgroeplid pleit voor een meer concrete invulling 
van het ambassadeurschap. Hiervoor is het nodig om met bestaande ambassadeurs kaders te 
stellen waarvan de groep ambassadeurs samen vindt dat dát is wat ze moeten uitdragen. 
Daarnaast zouden de ambassadeurs zich moeten kunnen aanmelden op een centrale plek, en 
vaker in panels kunnen spreken om zich op meer plekken zichtbaar te maken. 
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9 Beschouwing van onafhankelijke experts op het programma 
Mens Centraal 

Naast betrokkenen bij het programma Mens Centraal zijn er in het kader van de evaluatie ook één 
op één interviews afgenomen met drie onafhankelijke deskundigen; ieder op een ander gebied. 
Het doel van de drie expertinterviews was om de uitkomsten van de eerdere gesprekken nog beter 
in perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast was het doel ook om een bredere blik te verkrijgen 
op de ontwikkelingen en uitdagingen bij het centraal stellen van mensen bij de overheid. De drie 
experts zijn:   
• Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties; Erik vertegenwoordigt het perspectief van de ambtenaar. 
• Els van der Pool, lector Human Communication Development bij de Hogeschool van Arnhem; 

Els reflecteert vanuit een wetenschappelijk perspectief op het programma23. 
• Marianne van den Anker, ombudsman Rotterdam; Zij brengt het burgerperspectief in. 
 
Aan deze experts zijn vragen gesteld over hun overkoepelende beschouwing op het programma: 
welke ontwikkelingen zien zij bij de overheid als het gaat om het centraal stellen van mensen en 
wat is de plek van het programma binnen deze ontwikkelingen? Op welke manier kijken de 
experts naar het doel en de urgentie van het programma? En in hoeverre herkennen ze resultaten 
van de evaluatie? 

9.1 Ontwikkelingen binnen de overheid en de rol van het programma 
Mens Centraal 

 
Ontwikkelingen 

Net zoals bij bestuurders, noemen ook de drie experts overkoepelend de woorden ‘besef en 
bewustzijn’ in een adem met ontwikkelingen rondom ‘de menselijke maat’ bij de overheid. Dit 
benoemen zij als een positieve ontwikkeling. Marianne van den Anker geeft aan dat enkelvoudige 
dienstverlening in Nederland al erg goed is, en tegelijkertijd benoemt ze specifiek dat er ook 
bewustwording is over het besef dat het systeem veel te ingewikkeld is gemaakt voor burgers en 
dat dit anders moet. Erik Pool geeft aan dat het gesprek, zowel in de ambtenarij als in de politiek, 
veel vaker gaat over de menselijke maat en dat mensen daadwerkelijk vaker aan tafel zitten en Els 
van der Pool ziet dat er veel initiatieven, projecten en programma’s zijn die gaan over het thema 
‘de menselijke maat bij de overheid’. 
 

Erik Pool: “het positieve is dat er meer aandacht voor is. Het komt in gesprekken vaker 
voor dan 5 of 10 jaar geleden. Het positieve is ook dat de mensen om wie het gaat: 

burgers, bedrijven en belanghebbenden bij beleid betrokken worden en ook bij 
uitvoeringsvragen. Dat is niet alleen maar omdat de overheid dat graag wil maar ook 

doordat de problemen toenemen en je wel moet praten met de wereld om je heen.” 
 
Unaniem zijn de experts het er ook over eens dat alleen besef en bewustwording niet voldoende is 
om mensen centraal te laten staan in overheidsdienstverlening. Alle drie benoemen apart van 

 
 
23 Els van der Pool heeft vanaf maart 2020 tot aan het einde van het programma ‘stage’ gelopen bij het 
programma Mens Centraal 
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elkaar dan ook een minder positief beeld. Els van der Pool ziet allereerst met name een risico in 
de programma’s en projecten die veelal onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, maar veel 
overlap hebben. Ze zegt: “Want wat ik mij in die wirwar afvraag is of het duidelijk is hoe het zich tot 
elkaar verhoudt? Het lijkt wat ongestructureerd.” Ze voegt hieraan wel toe dat het ook niet reëel is 
om alles in één te doen. 
 
Marianne van den Anker geeft aan dat “Men nooit door de hoepel heen springt om het echt af te 
maken”. Als belangrijkste reden geeft zij het complexe systeem waarin men moet opereren: als je 
echt een verandering wilt maken zijn er op dit moment te veel barrières; “Ieder heeft zijn eigen 
eilandje, er spelen ego’s, er zijn juristen die zeggen dat je iets beter niet kunt doen, enzovoort.” Daarbij 
geeft ze ook aan dat er vaak gekozen wordt voor de opzet van een pilot of experiment, waardoor 
goede ideeën nooit structureel kunnen worden. 
 
Tot slot benoemt Erik Pool dat ook in de ogen van ambtenaren alle inzet die wordt gedaan om 
mensen centraal te stellen nog niet voldoende is. Zij zijn over dit aspect van de overheid net 
zozeer als de burgers negatief. Ambtenaren ervaren daardoor morele pijn omdat zij welwillend 
zijn, maar niet alles kunnen. Pool: “De spanningen tussen wat je zou willen bereiken en wat je kunt 
bereiken is in toenemende mate problematisch. Het gat lijkt groter te worden tussen wat de overheid 
feitelijk presteert en wat mensen willen. Ik zeg wel eens, de overheid is echt beter geworden dan vijf 
jaar geleden, maar de ontwikkelingen in de samenleving zijn in die vijf jaar veel harder gegaan dan het 
tempo waarin de overheid beter is geworden. Dus het gat tussen wat de overheid doet en wat de 
mensen en burgers nodig hebben, is mede daardoor groter geworden.” 
 

Uitdagingen en verbeterpunten voor de overheid 

Gevraagd naar de belangrijkste uitdaging of het grootste verbeterpunt van de overheid benoemen 
de drie experts ieder een ander punt, dat aansluit op de door hen geschetste ontwikkelingen. 
 
Allereerst wordt door Els van der Pool als uitdaging benoemd om een gemeenschappelijke basis 
te vinden in de initiatieven en programma’s die worden opgezet. Immers acht ze het niet reëel 
om alle ideeën in één programma onder te brengen. Van der Pool ziet hierin mogelijkheden voor 
de vijf principes voor communicatie en dienstverlening die door het Communicatie en 
Dienstverleningsberaad Overheid (zie hoofdstuk 8) zijn opgesteld. 
 

“Wat ik charmant vond aan Mens Centraal zijn de vijf principes voor 
overheidsinformatie en dienstverlening. Dat zou je denk ik nog veel sterker aan 

kunnen zetten als een van de bodems of pijlers waarvan uit je werkt in al die 
programma’s. Dan vind je het idee hoe je werkt als overheid altijd terug in die vijf 

principes en die vertalen we dan. Ik denk dat je daarmee wat moois in handen 
hebt. Voor zover ik weet zijn die principes goedgekeurd door een hoog 

overlegorgaan. Het is nu abstract, maar je kan er wel wat mee.” 
 
Een ander punt wat door Els van der Pool wordt aangedragen heeft betrekking op bewustwording 
bij overheidsmedewerkers over de balans tussen communicatie en dienstverlening. Ze acht het 
noodzakelijk dat er niet blindgestaard wordt op communicatie, wat nu soms wel het geval is. 
“Communicatie of informatie heeft zo een zijn beperkingen in wat het kan. Je kan op het vlak van 
informatie een 10 scoren maar toch op het totaal een onvoldoende. […] als je de dienstverlening niet op 
orde hebt. Je kan niet recht praten wat krom gedacht is. Er zit een plafond aan duidelijkheid, 
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begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Het moet op orde zijn, maar uiteindelijk win je het daar niet 
mee.” 
 
Els van der Pool vindt de Aanpak Levensgebeurtenissen een goed voorbeeld van het werken in 
zo’n goede balans tussen informatie en dienstverlening. Ze legt uit: “De overheid is een heel groot 
orgaan wat uit kleine orgaantjes bestaat en het heeft een bepaalde taak. Je bent heel erg geneigd om 
zendergericht te zijn, om vanuit de procedures te werken. Een aantal jaar geleden hebben we 
onderzoek gedaan voor de Nationale Ombudsman en daar kwam ook uit dat ambtenaren heel 
welwillend zijn maar erg op de procedures gaan zitten en dat uitleggen en daarin totaal voorbijgaan 
aan de emoties van burgers. Daar zie je een soort mismatch waar je wel bewust van moet zijn.” 
 
Al bij het beschrijven van de ontwikkelingen binnen de overheid beschreef ook Erik Pool dat 
ambtenaren welwillend zijn om te werken aan een systeemverandering. Vanuit dit perspectief 
brengt hij in dat er bij de overheid meer ruimte (tijd) moet zijn voor reflectie op drie niveaus van 
leren. Niveau 1 gaat om de vraag: dat wat ik doe, doe ik dat goed? Niveau 2 gaat om de vraag of je 
wel het goede doet. Het derde niveau, wat nu nog veelal ontbreekt bij het werken bij de overheid, 
is ‘ben ik wel goed?’. 
 

Erik Pool: “Het derde niveau ligt bij de vraag of jij bereid bent als mens om in contact 
te komen met andere mensen. Dat is het derde niveau van leren, dat is existentieel 

leren. Dus je wordt uitgedaagd op een heel ander niveau. Dus even heel concreet: veel 
collega’s zullen het probleem herkennen dat je in contact met de buitenwereld wel 
zou willen zeggen waar ze gelijk in hebben of dat je wel een ander plan zou willen 
doen namens de overheid maar dat dat niet kan omdat het geen officieel beleid is. 

Deze spanning die kun je niet met een truc oplossen, die gaat in jouw systeem zitten. 
Dus die moet je in jouw systeem oplossen. Dus daar moet je als mens mee overweg 

kunnen. Dan is de vraag niet of je de goede dingen doet en die uitvoert, maar of je zelf 
goed bent? Dat is het derde niveau van leren. En dat doen we niet goed in Den Haag.” 

 
Erik Pool bepleit hiermee dat de ambtenaar zichzelf centraal moet kunnen zetten om andere 
mensen vervolgens centraal te kunnen stellen. De ambtenaar moet zijn menszijn niet verwarren 
met wat hij of zij wordt geacht om professioneel te doen. Ook Els van der Pool van de Hogeschool 
Arnhem haalt op haar beurt de belangrijke rol van de ambtenaar in dit geheel aan: “De rol van 
publieke professionals staat hierin ook centraal. Je kan bestuurlijk draagvlak hebben, maar als je de 
mensen niet hebt die het kunnen of willen doen dan schiet het niet op. Bewustzijn is een belangrijke 
vaardigheid om het menselijk, constructieve contact en bewerkstelligen. Bijvoorbeeld om 
kwetsbaarheid te signaleren of om te zien dat iemand laaggeletterd is.” 
 
Van den Anker vindt de belangrijkste en grootste uitdaging het creëren van ‘samenaarschap’ en 
het durven nemen van verantwoordelijkheid. 
 

“We hebben het zo complex en ingewikkeld gemaakt dat er altijd iemand is die kan 
zeggen, ik ben er niet van, je moet niet bij mij zijn, ik ga hier niet over. En dat zit zelfs 
op het niveau van de minister president, want hij kan zeggen, ja, ik kan hier niks aan 

doen, dat ligt aan Europa. […] eigenlijk al die partijen kunnen op hoog niveau 
zeggen, ik ben er niet van. Niemand is er uiteindelijk echt voor jou. The way out is om 

samenaarschap te gaan creëren en organiseren. Dus dat je als burger en als 
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samenleving wel weet: uiteindelijk kan ik bij iemand terecht die zegt, ik ben er wel 
van. En hoe wij dat aan de achterkant met elkaar vanuit het systeem gaan regelen.. 

dat wordt de opgave en die wordt hartstikke ingewikkeld en dat gaat nog tijden 
duren, maar we moeten hoopvol zijn.” 

9.2 Visie op het programma Mens Centraal 
Naast algemene ontwikkelingen bij de gehele overheid zijn de experts ook bevraagd op hun visie 
over het doel, de urgentie en de werkwijze van het programma Mens Centraal. De drie experts 
zijn alle drie in eerste instantie positief over het programma. Marianne van den Anker en Erik 
Pool geven tegelijkertijd aan dat zij het programma tot voor kort niet kenden en dat zij dit 
betreuren. Els van der Pool kende het programma goed omdat zij stage heeft gelopen. De drie 
experts vinden het jammer dat het programma is gestopt. 
 
Het doel wordt nodig geacht en daarmee is het programma urgent. Volgens Els van der Pool 
wordt in het doel van het programma ook benadrukt dat om de mens centraal te kunnen stellen je 
elkaar nodig hebt.  
 
Van den Anker: “De mens Centraal is de kern van wat we al 20 jaar roepen. Of het nou is één gezin, 
één plan, één aanpak, één budget, één regisseur, één eigenaar, een mandaatvoerder. Dat is de kern en 
het is urgent.” 
 
Op de vraag hoe het programma past bij de door hen geschetste ontwikkelingen komt van twee 
van de drie een reflectie over de eindigheid van het programma. Ze vragen zich allen af waarom 
het programma is gestopt. In het kader van de door hen geschetste ontwikkelingen is het juist 
belangrijk dat ‘de mens centraal’ continu een fundamenteel onderwerp van gesprek is.  
 

Van den Anker: “waarom is menselijke maat een project of een communicatieding? 
Dit is de weeffout die we al 30 jaar maken. Het is niet een project. Dit moet bij 

iedereen op elk moment op het bureau liggen.” 
 
Van der Pool maakt zich specifiek zorgen over de verankering nu de programmaonderdelen op 
verschillende plekken binnen de overheid worden geborgd. Ze verbeeldt hierbij een estafetterace: 
“Je hebt een team en je gaat hardlopen en je geeft het stokje door aan de volgende. Met het 
gemeenschappelijke doel: de finish halen. Hier zou je kunnen zeggen, de start is gemaakt. Het stokje 
wordt overgegeven aan de volgende. Maar eigenlijk aan drie anderen. Dus daar zit een soort splitsing. 
Dat kan ook positief zijn, want je hebt dan ineens drie paarden. Maar je hebt natuurlijk kans dat het 
stokje valt, dat het toch niet goed wordt overgenomen en ook niet genoeg verankerd is. Het kan ook nog 
zo zijn, dat die paarden niet los moeten zijn maar met elkaar verbonden. Als ik denk aan die 
overheidsbrede onderzoekscommunity, denk ik dat je die niet los moet zien van aanpak 
levensgebeurtenissen, want dat is nauw verweven met elkaar.” 
 
Wat betreft de werkwijze van het programma is Erik Pool positief over het redeneren vanuit 
levensgebeurtenissen: “Dat is natuurlijk een fundamenteel andere manier van beginnen met je idee 
dan dat je gewoon bij je processen zelf zou beginnen. Dus je begint bij dat wat voor mensen van belang 
is, een erfenis of ontslag. Dat is een heel goed idee.”  
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Toch is deze aanpak volgens hem niet voldoende om het probleem (de mens staat nog niet altijd 
centraal in communicatie en dienstverlening) in de kern aan te pakken. Dat heeft niet te maken 
met de inzet of aanpak van het programma, maar de manier waarop de overheid, in het bijzonder 
de machtsverhoudingen daarin, nu georganiseerd is. 
 

Erik Pool: “Het is op zichzelf een heel goed idee om vanuit de dynamiek van de 
levens van mensen te rederneren. Dan heb je een goede aansluiting op wat ze nodig 

hebben en wat je vervolgens te bieden hebt. Maar dat is zo een ingrijpende omkering 
van ketens en zo een ingrijpende ingreep in de machtsverhoudingen tussen 

organisaties en in de geldstromen, en ook in autorisatie. Waar ga je eerst langs en 
waar kom je dan terecht? Als je dat doet vanuit de mens heb je een heel ander soort 
patroon dan dat je het doet vanuit een regelgeving of iets dergelijks. Dat is eigenlijk 
niet te doen in een programma. Dat ontstijgt de mogelijkheid van een programma 

om op het goede niveau en plekken verandering te krijgen. Dus dan zou je als 
programma vanuit die analyse, andere soort interventies moeten gaan doen. 

Andersoortige manieren vinden om impact te krijgen en betekenis te krijgen. Dus het 
faciliteren van die organisaties is wel interessant en zal wel tot verbetering leiden. 

Onderzoeken pakken ook positief uit, het publiek waardeert dingen beter. Dus het lijkt 
dan wel wat te doen. Maar het gaat niet in essentie het probleem oplossen. En 

waarom niet? Omdat andere structuren te dominant zijn voor wat de hoofdmoot van 
die processen doen.” 

 
Samenvattend zegt hij dat er binnen een programma verbetering gegenereerd kan worden maar 
dat deze uitdaging eigenlijk op hoger niveau belegd zou moeten worden. Marianne van den Anker 
verwoordt dit als volgt:  
 

“De voorbeelden zijn goed, die vanuit het programma naar voren zijn gekomen. Wat nou als iemand 
overlijdt? Of hoe maken we duidelijke brieven? […] Er liggen nu mooie aanpakken, en de 

bewustwording is stevig, dus ik vind het hele programma super positief. Maar het is niet wat het had 
moeten zijn en daar het kan het programma niks aan doen. Het lag gewoon niet hoog genoeg, op de 

hoogste tafels. Mensen centraal betekent integraal holistisch kijken en dat met leiderschap willen doen, 
ook met de wil om het te veranderen. Daar kan zo'n programmateam niks aan doen. […] Het 

programma had natuurlijk veel intensiever structureler dominanter, radicaler, bovenover, rechtstreeks 
onder de minister president moeten vallen.” 

 
Met dat in het achterhoofd willen de experts meegeven om vooral wel door te gaan met wat is 
gestart. “Het is geen uitvoeringsdingetje, nee, we hebben nu een paar bloemetjes en nu moet er een 
heel groot veld gaan komen.” en “Je hebt nu niet alleen zaadjes meer maar echt kweekgoed.”. 
Marianne van den Anker hoopt dat de oplossingen die nu zijn bedacht binnen de Aanpak 
Levensgebeurtenissen allemaal ingevoerd worden, en dat men door blijft gaan met het op deze 
manier verbinding maken met de samenleving; “doorgaan met die hongerigheid en die gretigheid 
om te willen weten wat beter kan.” Ze voegt er ook aan toe om bestuurders op hoog niveau bij de 
les te houden: “Mensen die je om je heen kan inspireren om ook vanuit deze lijn te denken, die moet je 
meenemen en uiteindelijk zou ik altijd zeggen, voortdurend naar de hoogste top jongens, dit hebben 
we nodig, dit zien we gebeuren, en make it happen.” 
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Met de drie experts is ook kort verder gepraat over de ketensamenwerking die het programma 
Mens Centraal tot stand wilde brengen.  
 
Els van der Pool haalt als eerste aan dat zij herkent hoe moeilijk het is om partijen te laten 
samenwerken. Ze erkent dat er in eerste instantie een trekker of aanjager nodig is, voordat er 
eventueel eigenaarschap kan ontstaan in een keten. Gevraagd naar eventuele drempels voor het 
goed kunnen functioneren van een ketensamenwerking/netwerk benoemt ze het denken in 
individuele organisaties. 
 

“Ieder gaat voor zijn eigen hachje. Dat zie je op heel veel vlakken in het groot en 
klein. Soms is het moeilijk om voor de groep te gaan als je zelf je eigen belang wilt 

verdedigen. Ik denk dat dat een hele basale is. Als je het hebt over de waarden waar 
vanuit je werkt. Er zijn ook geen KPI’s op de samenwerking, waarom zou je het dan 

doen? Want op de burger zit dan geen urgentie. Bij sommige ministeries wel, maar ik 
denk dat dat een grote hobbel is.” 

 
Van den Anker is in het algemeen kritisch op het organiseren van een netwerk als een op zichzelf 
staand doel. Ze bepleit dat het laten samenkomen van mensen er niet direct toe leidt dat er een 
andere cultuur en sfeer is. Er kan een belang zijn bij een netwerk, als er in het netwerk successen 
worden geboekt waar je op kunt bouwen. 
 

“Je lost met zo'n netwerk niet het probleem aan de achterkant op, dat als het echt 
structureel gemaakt moet worden, dat er dan altijd iemand zegt waarom het niet 

kan. Dus zo'n netwerk is alleen maar succesvol, ook voor de mensen om daaraan te 
blijven deelnemen, als je successen boekt. Maar als ook zo'n netwerk vervolgens weer 

aanloopt tegen precies dezelfde hobbels waarom we de menselijke maat er niet in 
krijgen, organiseer je dubbele frustratie.” 

 
Al met al zien alle drie de experts urgentie en meerwaarde in het programma Mens Centraal en de 
resultaten die het heeft opgeleverd. Ze hopen ook dat de onderdelen goed worden geborgd om 
niets verloren te laten gaan. Tegelijkertijd bepleiten ze dat een structurele verandering op hoog 
niveau nodig is om oude patronen te doorbreken. 
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10 Communicatie rondom het programma Mens Centraal 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de communicatie rondom het programma Mens Centraal 
vorm heeft gehad. Bij het programma Mens Centraal zijn drie medewerkers betrokken geweest 
bij de communicatie over het programma. Het betrof een communicatieadviseur en twee 
communicatiemedewerkers. Zij hielden zich bezig onder meer met de website van het 
programma, de LinkedIn-pagina, en de redactie en vindbaarheid van een aantal persoonlijke 
overzichten in afstemming met de Aanpak Levensgebeurtenissen. Een voorbeeld hiervan is de 
deelname aan de Negenmaandenbeurs om het persoonlijke overzicht rondom de 
levensgebeurtenis Ik krijg een kind onder de aandacht te brengen van de doelgroep. 

10.1 Website 
In maart 2020 is de website van het programma Mens Centraal live gegaan. De website was 
bedoeld om achtergrondinformatie over het programma en onderzoeken te delen, de agenda 
inzichtelijk te maken en contactgegevens vindbaar te maken. De beoogde doelgroep van de 
website was heel breed, maar richtte zich vooral op professionals bij de overheid (ministeries, 
uitvoeringsinstanties, gemeenten, waterschappen, provincies). Daarnaast behoorden bij de 
Aanpak Levensgebeurtenissen betrokken instanties zoals uitvaartorganisaties of notarissen ook 
tot de doelgroep. 
 
Afbeelding 10.1 - Landingspagina website  

 
 
Unieke bezoekers 

Bekeken vanaf maart 2020 fluctueert het aantal bezoekers van de website per dag. Er zijn dagen 
waarop er nauwelijks bezoekers zijn, maar ook dagen waarop er 200 unieke bezoekers of meer op 
de website komen. In totaal zijn er 12.924 unieke bezoekers op de website geweest sinds maart 
2020. 

10.2 LinkedIn 
Vanaf maart 2021 bestaat er ook een LinkedIn-pagina van het programma Mens Centraal. Deze 
pagina heeft op dit moment 1.354 volgers. Op de LinkedIn pagina worden afwisselende posts 
geplaatst. Zo is er een ‘tip van de week’, worden inzichten uit onderzoeken gedeeld, zijn 
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programmamedewerkers aan het woord en wordt er verwezen naar artikelen of publicaties waar 
het programma Mens Centraal een rol heeft gespeeld.  
 
Afbeelding 10.2 - Impressie van een LinkedIn bericht over inzichten uit onderzoek 

 

10.3 Communicatie rondom Persoonlijke Overzichten 
Zoals beschreven in hoofdstuk 6 is er door het programma Mens Centraal en Team Life Events 
nauw samengewerkt rondom de persoonlijke overzichten op rijksoverheid.nl.  
 
Wat betreft de communicatie rondom de persoonlijke overzichten is er een aantal activiteiten 
verricht. In 2019 is begonnen met de overzichten actief onder de aandacht brengen, nadat uit 
onderzoek bleek dat de vindbaarheid onvoldoende was. Dit werd in eerste instantie vanuit Dienst 
Publiek en Communicatie gedaan voor de levensgebeurtenis ‘een kind krijgen’. Het programma 
Mens Centraal is daarna doorgegaan met de communicatie-aanpak voor de levensgebeurtenis 
‘overlijden’ en heeft het ook de levensgebeurtenis ‘een kind krijgen’ overgenomen. 
 
Overlijden 

De communicatieaanpak voor het persoonlijk overzicht ‘overlijden’ is sinds begin 2018 bij de 
start van Mens Centraal door het programma gefinancierd. Het ging om budget voor advertenties 
en voor de bemensing. Bij de levensgebeurtenis ‘overlijden’ bleek het aanvankelijk lastig om 
meer bekendheid te genereren voor het persoonlijk overzicht. Het onderwerp leende zich niet 
goed voor adverteren in een tijdschrift als de Libelle of sociale media. Door middel van inzichten 
van programma Mens Centraal zijn manieren bedacht en getoetst om mensen toch te bereiken, 
zoals via de empathische brief (hoofdstuk 3) en de uitvaartondernemer.  
 
Kind krijgen 

Het programma Mens Centraal zorgt ook bij de levensgebeurtenis ‘een kind krijgen’ voor het 
budget. Om bij deze levensgebeurtenis de bekendheid te vergroten is onder andere deelgenomen 
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aan de negenmaandenbeurs met een stand van de Rijksoverheid, waar het programma Mens 
Centraal samen met de Belastingdienst (Toeslagen) en het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan deelnamen. De deelname aan de Negenmaandenbeurs is onderdeel van een 
inclusieve communicatieaanpak gericht op het persoonlijk overzicht Kind krijgen: wat moet ik 
regelen? dat op Rijksoverheid.nl staat.  
  



 

 
 
 
 Evaluatie van het programma Mens Centraal 93 van 112 

11 Slotconclusies 

11.1.1 In hoeverre zijn de programmadoelen gerealiseerd? 

Het hoofddoel van het programma is het helpen van overheidsorganisaties bij het centraal stellen 
van mensen. Hiervoor had het programma vier verschillende rollen voor zichzelf bedacht 
(initiatiefnemer, deelnemer, verbinder, ambassadeur). We zien dat er meerdere structuren zijn 
opgezet waarin dit doel bewerkstelligd kan worden, en dat ook alle vier de rollen zijn vervuld.  
 
Binnen de projecten zien we enthousiasme en waardering voor de manier waar op het 
programma Mens Centraal getracht heeft om betrokken overheidsorganisaties te helpen. Voor 
alle drie die projecten de geëvalueerd zijn, is het in algemene zin niet mogelijk om te concluderen 
of de doelen zijn behaald omdat ze niet meetbaar zijn geformuleerd. Wel zien we voor alle drie de 
projecten dat er stappen zijn gezet die bijdragen aan de doelstellingen. Met name door de 
coronapandemie en door het moeten optuigen van geheel nieuwe werkwijze hebben de projecten 
enige vertraging opgelopen in vergelijking tot de oorspronkelijk beoogde planning. 

11.1.2 Welke concrete resultaten heeft het programma opgeleverd? 

In de evaluatie is gekeken naar de concrete resultaten binnen drie programmaonderdelen en is 
gevraagd welke resultaten van het gehele programma Mens Centraal bestuurders en 
samenwerkingspartners (overkoepelend) het belangrijkst vinden. De concrete resultaten zijn te 
omvattend om weer te geven als antwoord op deze vraag. Enkele concrete resultaten zijn: 
 
Levensgebeurtenissen 

Er zijn in totaal 16 levensgebeurtenissen opgepakt, waarvan acht door het programma Mens 
Centraal. Voor de drie levensgebeurtenissen die onderzocht zijn in deze evaluatie zijn er voor elk 
meerdere onderzoeken uitgevoerd, en verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd.  
 

Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening 

Op het moment van deze evaluatie is een community tot stand gekomen met daarin 162 
onderzoekers die in wisselende samenstelling bij elkaar komen. Communityleden zijn afkomstig 
van de kerndepartementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, kennisinstituten, provincies en 
waterschappen. Er zijn in totaal 10 brede sessies georganiseerd, twee inzichtensessie en twee 
werksessies. Daarnaast zijn er innovatieve onderzoeksmethoden behandeld, en zijn de inzichten 
uit de sessies vertaald naar factsheets. 
 
Interactiecoaches  

Er zijn gedurende de loop van het programma vijf interactiecoaches aangesteld, afkomstig van 
gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk. Ook zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. In totaal zijn er zeven interactiecoachtrajecten bij gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties gestart, waarvan vijf afgerond en twee nog gaande. Het project 
interactiecoaches wordt gecontinueerd, en er lopen op het moment van opleveren gesprekken 
voor nieuwe trajecten.  
 
Bestuurders en samenwerkingspartners 

Overkoepelend zien bestuurders en samenwerkingspartners drie belangrijke resultaten van het 
programma: het programma is agenderend geweest voor de thematiek, heeft bijgedragen aan de 
bewustwording van het belang voor het denken vanuit de burger, en heeft geholpen met het 
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(door)ontwikkelen van het werken vanuit life-events (specifiek: de Aanpak 
Levensgebeurtenissen).  

11.1.3 In hoeverre heeft het programma effect gehad op overheidsorganisaties? 

Naast ‘concrete’ resultaten heeft het programma Mens Centraal met de gehanteerde werkwijze 
ook effecten gehad op de overheidsorganisaties of individuele overheidsmedewerkers die hebben 
meegedaan aan het programma.  
 
Bij de Aanpak Levensgebeurtenissen heeft de rol van het programma Mens Centraal als aanjager 
en verbinder bijgedragen aan het opzetten van een netwerk voor deelnemers. Een netwerk dat 
volgens sommige deelnemers de potentie heeft om ook zonder tussenkomst van Mens Centraal 
stand te houden. Het centraal stellen van de mens als uitgangspunt voor het programma heeft bij 
deelnemers ook bewustzijn over hun doelgroep gecreëerd. Het onderzoek dat hierbij als 
uitgangspunt dient blijkt cruciaal. Deelnemers hebben door onderzoek met de doelgroep 
inzichten opgedaan die verder reiken dan hun eerste aannames. 
 
Leden van de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening geven 
aan dat deelname hen ten eerste nieuwe inzichten over verschillende thema’s heeft opgeleverd. 
Daarnaast hebben ze nieuwe contacten en een breder netwerk, en kennis van nieuwe 
onderzoeksmethoden. In het bijzonder worden de innovatieve onderzoeksmethoden, zoals de 
buurtkoffer, genoemd.  
 
Op basis van de input van interactiecoaches en twee deelnemende organisaties zijn er drie 
effecten te identificeren: organisaties die meedoen krijgen een bredere kijk op dienstverlening, 
door deelname aan een interactiecoachtraject wordt bewustzijn gestimuleerd en het wordt de 
vraagstelling van een deelnemer verhelderd. Organisaties zien het nut van het binnenbrengen 
van de externe blik waarbij gespiegeld wordt om de omgeving te betrekken. Deze externe blik 
heeft belangrijke toegevoegde waarde in het vergroten van het bewustzijn om de mens meer 
centraal te stellen. 

11.1.4 Hoe zijn de opbrengsten van het programma te borgen in de toekomst? (wat is er nodig voor een 

goede overdracht van de werkwijze en methodiek) 

Naast aanbevelingen die specifiek gelden voor een van de geëvalueerde programmaonderdelen 
zijn er enkele algemene aandachtspunten te benoemen.  
 
1 Coördineren, aanjagen, verbinden 
Door vrijwel iedere deelnemer van de Aanpak Levensgebeurtenissen en de Overheidsbrede 
onderzoekscommunity wordt er waardering uitgesproken over de manier waarop het 
programma Mens Centraal heeft gecoördineerd, geënthousiasmeerd, aangejaagd en mensen met 
elkaar heeft verbonden. Het netwerk dat tot stand is gebracht wordt zelfs als een van de meest 
waardevolle uitkomsten gezien. Het is voor de partijen die deze onderdelen overnemen van 
belang om deze rollen de komende tijd te blijven vervullen. Er heerst nog te veel onzekerheid bij 
betrokken partijen om deze rol zelf op te pakken. Men is bang dat de netwerken die zijn 
opgebouwd dan snel uiteen zullen vallen. 
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2 Doel en werkwijze verhelderen 
Om deelnemers betrokken te houden bij het proces en de werkwijze is het belangrijk om, in het 
kader van verwachtingsmanagement, gezamenlijk stil te staan bij het doel dat wordt nagestreefd 
(de stip op de horizon) en hoe wordt getracht dat doel te bereiken. Dit dient in een vroeg stadium 
te gebeuren, maar ook gedurende het proces moet hier aandacht voor blijven. De evaluatie toont 
aan het niet voor iedereen helder is wat het doel is, en/of welke werkwijze gehanteerd wordt. Dit 
levert soms verwarring op.   
 
3 Bestuurlijk commitment 
Met name bij de Aanpak Levensgebeurtenissen moet er voldoende aandacht geschonken worden, 
bij de start en tijdens het traject van de levensgebeurtenis, aan wat het mandaat van bestuurders 
precies inhoudt. Uit de gesprekken met projectleiders blijkt dat er soms aan de voorkant 
makkelijk ‘ja’ gezegd wordt op het idee van het verbeteren van communicatie en dienstverlening 
voor mensen, maar dat wanneer het aankomt op implementatie er toch problemen met capaciteit 
en geld zijn. Ook deelnemers zien dit spanningsveld. Ondanks dat het programma Mens Centraal, 
zelf geen invloed heeft op dit mandaat, zou het kunnen helpen om hier al aan de voorkant scherp 
op te zijn. 
 
4 Begeleiding bij moment waarop verantwoordelijkheid Mens Centraal stopt 
De implementatie van verbeteracties die voort zijn gekomen uit de inspanningen van het 
programma Mens Centraal bij de Aanpak Levensgebeurtenissen moet worden uitgevoerd door de 
verantwoordelijke overheidsorganisaties zelf. Echter lijkt er soms een spreekwoordelijk gat te 
zitten tussen bedenken en uitvoeren; de stap maken is opeens te groot. Door meerdere 
deelnemers wordt gevraagd om meer begeleiding van het programma Mens Centraal totdat de 
verbeteractie echt is doorgevoerd. 

11.1.5 Wat is de positie van het programma binnen de bredere ontwikkelingen en andere programma’s?  

Op hoofdlijnen kunnen er volgens bestuurders en samenwerkingspartners drie onderwerpen 
worden onderscheiden die de huidige ontwikkelingen op het gebieden van ‘de menselijke maat’ 
binnen de overheid aangeven: er is veel politieke aandacht voor dit onderwerp en er is groeiende 
bewustwording over het belang van het werken vanuit het perspectief van de burger. 
Tegelijkertijd is er een groeiend besef over de nog langdurige opgave waar de overheid voor staat 
rondom het centraal stellen van mensen. Drie onafhankelijke experts onderschrijven deze 
ontwikkelingen. 
 
De bestuurders en samenwerkingspartners zien dat het programma Mens Centraal past bij de 
brede (ook politieke) aandacht voor het onderwerp van de menselijke maat, net als andere 
programma’s, die ieder op een eigen manier werken aan het verbeteren van dienstverlening 
en/of communicatie. Een betrokkene zegt zelfs dat de totstandkoming van Mens Centraal een 
mijlpaal an sich is, wat het belang van het onderwerp onderstreept. Ook de experts zien dat het 
programma en haar doel urgent is. 
 
Met betrekking tot de bewustwording zeggen de bestuurders en samenwerkingspartners dat het 
programma Mens Centraal hier (in meer of mindere mate) een bijdrage aan heeft geleverd. 
Sterker komt naar voren het programma Mens Centraal als aanjager van het ‘doen’. De 
ontwikkeling van bewustwording is een eerste stap, maar, zeggen bestuurders, Mens Centraal 
heeft aan overheidsorganisaties laten zien dat het mogelijk is om op een andere manier te 
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kunnen werken. Aansluitend op dit thema benoemen twee onafhankelijke deskundigen in het 
bijzonder ook de Aanpak Levensgebeurtenissen, omdat dit volgens hen een fundamenteel andere 
manier van werken is. Daarnaast wordt het door betrokken bestuurders ook sterk bevonden dat 
het programma verschillende overheden bij elkaar heeft gebracht, met extra aandacht voor 
uitvoeringsorganisaties. Onder andere de ombudsman van Rotterdam zou graag zien dat Mens 
Centraal doorgaat met het op deze manier verbinden van de samenleving en 
overheidsmedewerkers, en dat zij bestuurders op hoger niveau continu blijft betrekken.  
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A Onderzoeksverantwoording 

Werving en selectie van de respondenten 

De selectie van de te interviewen personen is in samenspraak gegaan met het programma Mens 
Centraal. Op basis van een overzicht is er bepaald hoe veel respondenten we van elke groep 
beoogden te spreken. Een aantal groepen  (bijvoorbeeld deelnemers aan de Overheidsbrede 
onderzoekscommunity en Aanpak Levensgebeurtenissen) is breed uitgevraagd voor deelname; 
en een aantal personen gerichter (bijvoorbeeld individuele samenwerkingspartners). I&O 
Research heeft samen met het programma Mens Centraal een uitnodiging opgesteld waarin 
onder meer uitleg is gegeven over de procedure van aanmelden en interviewen, en waarin de 
omgang met persoonsgegevens opgenomen.  
  
Doordat er in de brede uitvraag in eerste instantie minder mensen aanmelden dan verwacht is er 
een rappel gestuurd. Dit leverde een aantal extra aanmeldingen op, maar nog niet in aantallen die 
het voor de onderzoekers van I&O Research mogelijk maakten om respondenten random te 
selecteren. Hierdoor is enige mate van selectiebias niet uit te sluiten. In tabel A.1 staat weergeven 
hoeveel respondenten oorspronkelijk waren beoogd per onderdeel, en hoe veel interviews 
uiteindelijk zijn uitgevoerd.  
  
Gefaseerde uitvoering 

De interviews zijn gefaseerd uitgevoerd waarbij van ‘binnen naar buiten’ is gewerkt. Dat wil 
zeggen dat we zijn begonnen met het bevragen van de oprichters van het programma over de 
aanleiding en opzet, gevolgd door de intern betrokkenen (de medewerkers van het 
programmateam). Daarna hebben we de deelnemers van drie hoofdprojecten van het programma 
Mens Centraal gesproken (zie §2.2 voor een uitleg); gevolgd door de samenwerkingspartners en 
bestuurders.  
  
Gespreksleidraad  

De concept-leidraad is door I&O afgestemd met Mens Centraal. De hoofdthema’s in de 
gespreksleidraad was wel voor alle respondenten hetzelfde: 
• Doel en opzet van het programma en de onderdelen daarbinnen 
• Ervaringen met de werkwijze 
• Resultaten en effecten 
• Borging en overdracht 
 

AVG/Privacy 

De gegevens van alle betrokkenen die zich aanmeldden voor een interviewen heeft Mens 
Centraal, na actieve toestemming, gedeeld met I&O Research via een beveiligde server (MSafe). 
Vervolgens heeft I&O Research deze respondenten benaderd om een interview in te plannen. Aan 
het begin van elk interview zijn de interviewprocedure en de regels omtrent de AVG nogmaals 
doorgenomen met de respondenten. 
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Tabel A.1 – overzicht interviews uitgevoerd voor evaluatie van het programma Mens Centraal 

Fase Wie Aantal 

gesproken 

mensen 

Omschrijving 

1 Programmateam Mens 

Centraal 

10 Oprichters programma, programmateamteamleden, projectleiders 

levensgebeurtenissen, onderzoeker, communicatieadviseurs 

2 Deelnemers Aanpak 

Levensgebeurtenissen 

11 Mensen die betrokken zijn geweest bij de levensgebeurtenissen 

overlijden, scheiden en studeren 

2 Onderzoekers 

overheidsbrede 

onderzoekscommunity 

6 Mensen die deel hebben genomen aan een of meerdere 

bijeenkomsten van de onderzoekscommunity 

2 Interactiecoaches 2  

2 Deelnemers 

interactiecoachtraject 

2 Organisaties die gebruik hebben gemaakt van een interactiecoach 

3 Samenwerkingspartners 5 Regie op Gegevens, 1Overheid, Gebruiker Centraal, WAU, nationale 

Ombudsman, Team Life Events 

4 Bestuurders en andere 

bestuurlijke 

stakeholders betrokken 

bij het programma 

10 Stuurgroep Mens Centraal, leden van het CDO, DPC, BZK 

5 Onafhankelijke experts 3  

 Totaal 49  
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B Overzicht onderzoeken Aanpak Levensgebeurtenissen 

Tabel C.1 - Onderzoekstrajecten rondom de levensgebeurtenis ‘Er is iemand in mijn omgeving overleden’  

Titel Datum Omschrijving 

Eerste nabestaandenonderzoek Juni 2019  In kaart brengen van de klantreizen van individuele nabestaanden 

Tweede 

nabestaandenonderzoek / 

Toetsen oplossingsrichtingen 

voor nabestaanden 

Januari 2019 Het toetsen van 5 concept-oplossingsrichtingen die bedacht zijn in 

werksessies, met als doel te achterhalen of deze oplossingen inderdaad 

de knelpunten van de nabestaanden (deels) op zouden lossen. 

Derde nabestaandenonderzoek Juni 2019 Het toetsen van drie concept-oplossingsrichtingen die bedacht zijn in 

werksessies, met als doel te achterhalen of deze oplossingen inderdaad 

de knelpunten van de nabestaanden (deels) op zouden lossen. 

Knelpunten en dilemma’s 

rondom machtigen 

December 

2020 

In dit onderzoek is er specifiek gekeken naar knelpunten en behoeften 

rondom nabestaandenmachtigingen 

Onderzoek in 

onderzoekscommunity 

Nederland Denkt mee: 

Terminologie ontbinding 

mijnoverheid 

September 

2021 

Bij een echtscheiding of het overlijden van één partner wordt de 

verbintenis (het huwelijk) ontbonden. De juridische term ‘ontbinden/ 

ontbinding’ kan emotionele impact hebben voor nabestaanden. Wat is 

een betere term dan de huidige term ‘ontbinding’. Dit vraagstuk is 

voorgelegd in de Nederland Denkt Mee community. 

Usabilitytest prototype 

doorgeven contactpersoon 

Oktober 

2020 

Inzicht in de relevantie, het begrip en de gebruiksvriendelijkheid van 

het formulier ‘Doorgeven contactpersoon’ van Rijksoverheid. 

Campagne effectmeting 

overlijden 

Maart 2022 Kwantitatief inzicht in de mate waarin mensen weten welke zaken zij 

moeten regelen bij overlijden en bekend zijn met het persoonlijk 

overzicht op rijksoverheid.nl.  

Effectmeting brief bij akte 

overlijden 

April 2021 Kwantitatieve effectmeting (n=33, indicatief) over hoe men aankijkt 

tegen informatie vanuit de 

overheid en het contact met de overheid rondom overlijden. In het 

bijzonder is gekeken naar de waardering van de nieuw ingevoerde 

brief. 

 
Tabel C.2 - Onderzoeken rondom: ‘Ik ga studeren’  

Titel Datum Omschrijving 

Klantreis Ik wil gaan studeren augustus 

2020 

Verkennend onderzoek naar de klantreis van aankomende 

studenten en hun contact met de overheid. 

Verdiepend onderzoek 

Persoonlijk overzicht en tijdlijn 

april 2021 Verdiepend onderzoek naar wensen en behoefte van (aankomend) 

studenten t.a.v. informatie over regelzaken zoals persoonlijk 

overzicht op rijksoverheid.nl en wenselijkheid van een tijdlijn. 

 

Designtraject Specifieke 

voorzieningen 

november 

2021 

Design traject gericht op verhogen van kennis en bewustwording 

van aankomende studenten met een ondersteuningsbehoefte van 

specifieke voorzieningen en regelingen. 

Omdraaien proces mei 2021 Gesprekken met aankomende studenten over hoe we vanuit 

overheid voorzieningen actief kunnen aanbieden. 

Onderzoek Financiële 

regelzaken 

april 2021 Onderzoek onder aankomende studenten beleving, behoeften en 

wensen als het gaat om financiële ‘regelzaken’ van aankomende 

studenten en de informatie en dienstverlening daaromtrent. 
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Volgonderzoek ‘Live’ volgen 

van aankomend studenten 

december 

2021 

Onderzoek onder 15 studenten waarin ze vlak voor de start van de 

studie, twee weken na de start van de studie en na de eerste 

proefwerken/examens  

 

Onderzoek behoefte 

professionals middelbare 

scholen 

augustus 

2022 

Onderzoek naar wensen en behoeften van mentoren, decanen, zorg 

coördinatoren bij het infomeren van aankomende studenten met 

een ondersteuningsbehoefte over specifieke voorzieningen en 

regelingen 

Onderzoek naar (aanpassingen 

in) het persoonlijk overzicht Ik 

wil gaan studeren 

september 

2022 

Verdiepend onderzoek onder laatstejaars scholieren naar het 

persoonlijke overzicht Ik wil gaan studeren 

 
Tabel C.3 - Onderzoeken rondom de levensgebeurtenis ‘Ik ga scheiden’  

Titel Datum Omschrijving 

Levensgebeurtenis Scheiden – 

Scheiden zonder Schade 

September 

2020 

Onderzoek naar ervaringen en behoeften van ouders en 

kinderen (van gescheiden ouders) gedurende de 

verschillende fasen van ouderschap en scheiden. 

Usabilitytest portaal Scheiden 

zonder Schade 

April 2021 Hoe gebruiken en ervaren ouders die gaan scheiden of 

gescheiden zijn het DigiPleinen DigiMaatje? 
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C Een selectie van overige activiteiten van het programma 
Mens Centraal 

In onderstaande tabel staan enkele overige activiteiten van het programma Mens Centraal 
weergeven. Deze lijst is niet uitputtend.  
 

Adviestrajecten 

Wanneer Voor wie Rol Uitleg 

2020 BMH - Brede 

Maatschappelijke 

Heroverwegingen 

Deelnemer Meegedacht over heroverweging 13 'een betere dienstverlening 

voor burgers en bedrijven'. Er is actief meegedacht over de 

inhoud en opzet van het hoofdstuk. Paragrafen zijn 

becommentarieerd en er zijn links naar onderzoeken toegevoegd. 

2020-2022 WaU - Werk aan 

uitvoering 

Deelnemer Zie hoofdstuk 6 

2020 Herkenbare 

overheid 

Deelnemer Programma Informatie op Maat is geïnitieerd door de VoRa. 

Daarin is een stukje meegenomen over het beeldmerk van de 

Rijksoverheid. Programma Mens Centraal is met dit beeldmerk 

verder gekomen en heeft onderzoek gedaan genaamd Herkenbare 

Overheid. 

2020 Tijdelijke 

Kamercommissie 

Uitvoerings-

organisaties 

Ambassadeur Gesproken in de Tijdelijke Kamercommissie Uitvoering over 

bevindingen van Mens Centraal en het belang van het centraal 

zetten van de mens in dienstverlening en communicatie. 

 2020 Onderzoek naar 

machtigen 

algemeen 

 Initiatiefnemer Onderzoek onder mensen naar machtigen in het algemeen, ten 

behoeve van de ProgrammBoard Machtigen/Logius. 

2019 Design sprint 

machtigen 

Deelnemer Gevraagd door Digicampus om mee te doen bij de design sprint 

om machtigen beter vorm te geven. Ook een partij als Logius 

heeft hieraan meegedaan.  

2019 Monitor 

dienstverlening 

BZK 'Oordeel 

burgers en 

ondernemers over 

overheidsienstverl

ening 2019 en 

2020 

Deelnemer & 

Ambassadeur 

Het programma Mens Centraal heeft hier aan bijgedragen door te 

adviseren dat in dit onderzoek ook  kwalitatief onderzoek naar 

doelgroepen die niet goed bereikt worden met een landelijke 

enquête moeten worden meengenomen:. minder bureaucratisch-

, digitaal- en taalvaardigen. In 2022 denkt het programma Mens 

Centraal mee met een vervolg van dit onderzoek, dat input vormt 

voor De Staat van de Uitvoering 

2020 NL Digibeter Ambassadeur  

Verbinder 

Bijdrage aan de doelen en de totstandkoming van de Digitale 

Agenda 

  NL design systeem Verbinder 

Deelnemer 

Vanuit Informatie op Maat/Mens Centraal in samenwerking met 

Gebruiker Centraal is de basis gelegd voor het project NL Design 

System.  

  Taalunie/Direct 

duidelijk 

Deelnemer 

Verbinder 

Bijwonen bjieenkomsten, adviseren, helpen ontwikkelen 

materiaal 
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  Gemeente Den 

Haag, 

innovatieteam 

Ambassadeur Gesprek over de dienstverlening van de gemeente Den Haag en de 

ervaringen vanuit Mens Centraal/levensgebeurtenissen 

  SZW Ambassadeur Gesprek en advies over de aanpak levensgebeurtenissen en 

samenwerken in de keten 

  BZK directie 

Wonen 

Ambassadeur Advies over de mens centraal bij onderzoek rond huurtoeslag 

2019- 2021 Virtuele 

Overheidsassisten

t/Chatbot 

Deelnemer  

Verbinder 

Meegeschreven aan projectplan, advies op implementatie en 

opschaling. Advies tijdens gemeentebrede bijeenkomsten. 
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D Verslag workshop ‘Cafe de Uitdaging’ 

 
 
Op 8 september 2022, in een van de workshops tijdens het Congres Mens Centraal, kwamen 
ongeveer 22 overheidsmedewerkers en andere betrokkenen bijeen om met elkaar in gesprek te 
gaan. Deze workshop genaamd ‘Café de Uitdaging’ werd door I&O Research in samenwerking 
met het programma Mens Centraal georganiseerd naar aanleiding van het evaluatieonderzoek 
dat is uitgevoerd voor het programma. In de afgelopen maanden heeft I&O Research hiertoe 
deskresearch uitgevoerd en interviews gehouden met ongeveer 40 betrokkenen van het 
programma.  

D.1 Achtergrond 
 
Doel en opzet 

Het doel van Café de Uitdaging is om het evaluatierapport te kunnen aanvullen met nieuwe 
ideeën over het centraal stellen van mensen en om denkrichtingen op te halen over de 
uitdagingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. In tweede instantie is de bijeenkomst 
een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, persoonlijk contact te hebben en in 
informele setting met elkaar van gedachten te wisselen over het centraal stellen van mensen in 
de communicatie en dienstverlening, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. 
 
Tijdens een Wereldcafé wordt een gespreksruimte ingericht als een café (voor zover mogelijk), 
vanuit de gedachte dat de meest waardevolle gesprekken plaatsvinden buiten een formele 
werksetting. In het café stimuleren we deelnemers volgens vaste opzet om vanuit verschillende 
perspectieven naar een vraagstuk te kijken en tot gedeelde inzichten te komen. Op basis van 
vooraf geformuleerde vragen wordt – in subgroepen – discussie gevoerd. Iedere subgroep heeft 
een tafelvoorzitter, die de discussie leidt, de informatie ophaalt en structureert.  
 
De belangrijkste inzichten worden opgeschreven op een groot vel. Na 20 minuten schuiven de 
deelnemers door naar een volgende tafel, waar een ander thema wordt besproken. De 
tafelvoorzitter blijft zitten. Binnen het uur van deze workshop zijn er twee rondes geweest.  
 
De onderwerpen 

In Café de Uitdaging stonden uitdagingen die naar voren zijn gekomen in het evaluatieonderzoek 
centraal. Deze uitdagingen boden een opstap naar de vragen die daarna in subgroepen werden 
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besproken volgens de opzet van het Wereld Café. De vragen zijn tot stand gekomen in overleg 
met het programmateam van Mens Centraal. 
 
1 Hoe veranker je een andere manier van werken in jouw overheidsorganisatie? 
2 Hoe zorg je ervoor dat verbeteracties écht worden doorgevoerd? 
3 Hoe bouw en behoud je een overheidsbreed netwerk? 
 
De achtergrond en uitwerking van deze vragen was als volgt. 
 
Hoe veranker je een andere manier van werken in jouw overheidsorganisatie? 

Het programma Mens Centraal heeft met verschillende programmaonderdelen (zie het 
evaluatierapport) ingezet op een andere manier van werken bij overheidsorganisaties; een 
waarin er wordt gewerkt op basis van onderzoek, waarin burgers worden betrokken bij het hele 
proces (Service Design) en waarin er wordt samengewerkt in een keten van de bij een 
levensgebeurtenis betrokken overheidsorganisaties.  
 
We hebben gezien dat deze uitgangspunten worden omarmd maar dat het uitvoeren in de 
praktijk ook op sommige plekken lastig is. Aan de eerste tafel ging men in gesprek over wat er 
nodig is voor het toepassen van een andere werkwijze waarin de mens centraal staat en welke 
barrières er bestaan. 
 
Om toe te werken naar een antwoord splitsten we het vraagstuk in drie delen: 
• Hoe ziet volgens jou de ideale overheidsorganisatie eruit (in 2034)? 
• Wat moet er gebeuren om in die situatie te komen?  
• Wat zou je nu al kunnen doen om toe te werken naar die ideale overheid? 
 

  
 
Hoe zorg je ervoor dat verbeteracties écht worden doorgevoerd? 

Uit onze evaluatie blijkt ook dat het moment waarop verbeteracties (voor het centraal stellen van 
mensen) moeten worden doorgevoerd in een organisatie een spannend moment is. Zeker 
wanneer het een actie is waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn. Waar vooraf makkelijk 
‘ja’ gezegd wordt op het idee om mensen meer centraal te stellen, blijkt dat het als het aankomt 
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op implementatie soms lastig is om veranderingen door te voeren. Wie moet dat doen, en met 
welke middelen?  
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit moment soepeler verloopt? Met andere woorden: hoe 
kijken we voorbij de ‘kop koffie’. Wat is daarvoor nodig en van wie? Aan de tweede tafel gingen 
we daar naar op zoek. Dat deden we aan de hand van een ‘tree chart’ waarbij het uitgangspunt 
was om in de eerste ronde het probleem in kaart te brengen. Om deelnemers daarbij de te helpen 
maakten we gebruik van de 5 ‘why’s’. Dus: vijf keer de ‘waarom’ vraag om het probleem bloot te 
leggen. We begonnen bij het geconstateerde probleem: ‘verbeteracties doorvoeren in een 
organisatie is een uitdaging’. 
 

  
 
Hoe bouw en behoud je een overheidsbreed netwerk? 

Een laatste bevinding uit het evaluatieonderzoek is dat de aanjagende rol van een externe partij 
cruciaal blijkt om de juiste partijen samen te brengen én te houden. Het samengebrachte netwerk 
wordt vervolgens als zeer waardevol gezien. De vragen voor de deelnemers waren: Wat is voor 
jullie van belang voor een overheidsbreed netwerk? Wat zijn op dit moment drempels om zelf die 
contacten op te zoeken? En: Hoe zou er meer ‘eigenaarschap’ in netwerken tussen 
overheidsorganisaties kunnen ontstaan? Wat is daarvoor nodig, en van wie? Hoe blijft het op 
agenda? Dit zijn veel vragen, waar niet direct een concreet antwoord op geformuleerd kan 
worden. Daarom hielpen we de deelnemers door middel van associatiekaarten. Iedereen trekt een 
kaart en geeft zijn/haar interpretatie hiervan. Dit deden deelnemers vanuit gevoel, dus niet te 
lang nadenken. Hierbij hielden zij de uitdaging (bouwen en behouden van een overheidsbreed 
netwerk) in het achterhoofd.  

D.2 Uitkomsten 
In dit verslag geven we een samenvatting van hetgeen is opgeschreven en gezegd aan de drie 
tafels waaraan is gediscussieerd. We beperken ons tot een algemene beschrijving. 
 
Hoe veranker je een andere manier van werken in jouw overheidsorganisatie? 

Het gesprek startte met de vraag hoe de ideale overheid er volgens de deelnemers uit ziet. De 
deelnemers benoemden enkele punten over hoe volgens hen een overheid eruit ziet waarin de 
Mens Centraal staat. Een verandering in de rol van politici werd door meerdere deelnemers 
benoemd. 
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De ideale overheid… 
• Maakt gebruik van actuele, real time, gegevens van mensen, zodat zij geen ingewikkelde 

processtappen hoeven te doorlopen. Een medewerker van de belastingdienst gaf als voorbeeld 
voorlopige aanslagen die nu vaak leiden tot teruggaven of bijbetalingen.  

• Denkt niet alleen aan de situatie nu maar ook aan de komende generaties. De ideale overheid 
is dus een goede voorouder  

• Bestaat uit politici die geen waarde (hoeven te) hechten aan hun imago 
• Bestaat uit politici die langer dezelfde portefeuille beheren, zodat er lange termijnplannen 

gemaakt kunnen worden  
• Vertrouwt de burger 
• Heeft één loket voor de burger waar hij of zij met alle vragen terecht kan. 
 
De volgende vraag in de piramide is: wat moeten we doen om daar te komen? Gevolgd door: wat 
kun je morgen al doen? Deze vragen bleken voor de deelnemers lastig om uit elkaar te houden. 
Mede omdat de voorbeelden van de ideale overheid verschillend van aard zijn en ook omdat er 
wat betreft de deelnemers met iedere verbeteractie morgen al begonnen zou moeten worden. De 
vragen werden dan ook losgelaten en deelnemers spraken uit wat zij en hun collega’s nodig 
hebben om mensen centraal te kunnen stellen in het werk. 
 
In algemene termen vonden de deelnemers het belangrijk dat overheidsmedewerkers ‘uit hun 
eigen bubbel komen’, ‘dat het perspectief van de burger in alle processen wordt meegenomen’, 
en ‘dat er voldoende tijd en geld is’. 
 
Het kunnen leveren van maatwerk werd ook besproken. Hierbij werd wel opgemerkt dat 
maatwerk niet voor iedereen nodig is: sommige burgers kunnen bijvoorbeeld prima uit de voeten 
met de informatie die beschikbaar is op de websites van de overheid. Maatwerk leveren moet 
geen op zichzelf staand doel worden. Een concrete actie is volgens deelnemers dat burgers altijd 
meerdere mogelijkheden tot contact moeten hebben: bellen, e-mailen, of langskomen. 
 
In aansluiting op de punten over de rol van de politiek vonden de deelnemers dat politici meer 
ruimte moeten nemen om lange termijnplannen te maken, in plaats van zich mee te laten slepen 
in de waan van de dag.  
 
Er werden ook twee punten benoemd die aansluiten bij het programma Mens Centraal. 1) Je moet 
onderzoek doen naar de context waarin een life event plaatsvindt en op die manier aansluiting 
vinden bij burgers en 2) men moet de vijf principes voor overheidsdienstverlening overal gaan 
gebruiken (een gemeenschappelijke basis creëren). 
 
Los van werkprocessen kwam ook het emotionele aspect van het werken bij de overheid aan bod. 
De woorden ‘luisteren’ en ‘empathie’ werden genoemd. Belangrijk daarbij is dat het werk ruimte 
biedt om deze emoties te kunnen hebben. 
 
Overige, creatieve ideeën om het centraal stellen van mensen bij de overheid meer kracht te 
geven luiden als volgt: 
• Een manier verzinnen om goede voorbeelden van ‘de mens centraal stellen’ overheidsbreed 

te kunnen verspreiden 
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• Het opzetten van een burgerpanel om alle teksten van uitgaande brieven te controleren op 
begrijpbaarheid 

• Het betrekken van kinderen/jeugd door middel van open dagen en excursies om op die manier 
ook de jongeren bekend en vertrouwd te laten worden met de overheid (een gezicht geven) 
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Hoe zorg je ervoor dat verbeteracties écht worden doorgevoerd? 

Vanuit de vraag ‘Waarom is het een uitdaging om verbeteracties in mijn organisaties ook echt 
doorgevoerd te krijgen?’ startte dit gesprek.  
 
Tijdens de twee ronden van het Wereldcafé werd de methodiek echter losgelaten. De centrale 
probleemstelling zorgde voor een gesprek dat zichzelf voedde. De waaromvraag was hierbij niet 
nodig en leidde af van het organische dialoog aan tafel. Het tafelkleed dat als format diende werd 
gebruikt als een groot kladschrift om gedachtes op papier te zetten. De vertakkingen op de 
afbeeldingen werden hierbij genegeerd.  
 
Deelnemers aan de twee rondes noemen veel overeenkomstige oorzaken voor de uitdaging om 
verbeteracties in organisaties door te voeren. Zij zijn het er voornamelijk over eens dat men door 
kaders beperkt wordt om verbeterinitiatieven te praktiseren. Deze kaders zijn volgens hen 
enerzijds ingebed in een juridische context van wet- en regelgeving. Anderzijds worden tijd en 
geld als beperkende factoren genoemd. 
 
Naast de kaders noemden veel deelnemers een sluimerend belangenspel dat ervoor zorgt dat de 
overheid en uitvoeringsorganisaties lastig kunnen ontwikkelen in het centraal stellen van de 
burger. Hierbij wordt genoemd dat bestuurslagen simpelweg het belang niet zouden inzien in het 
centraler stellen van de burger. Het individuele belang van een (overheids-) organisatie zou ook 
ketensamenwerking in de weg staan: “Men wil nou eenmaal niet samenwerken”, zei een 
deelnemer hierover.  
 
Naast een gebrek aan wil voor bestuurlijke samenwerking zouden ook politieke belangen een rol 
spelen. Wanneer er vanuit de politiek geen structuur of cultuur wordt gecreëerd die het 
implementeren van verbeteracties mogelijk maakt, is het voor ambtenaren in de uitvoering én 
bestuurders moeilijk om hier een weg in te vinden. 
 
Deelnemers waren eensgezind dat er lef nodig is om uit deze kaders te breken. Lef in zowel de 
uitvoering als in de bestuurslaag. “Ga het maar gewoon doen en zie maar wat er gebeurt” 
antwoordde een deelnemer in ronde twee op de vraag wat lef dan betekent. Iets explicieter 
beschreef een deelnemer in ronde één: “we hebben allemaal ballen nodig om echt stappen te 
kunnen zetten”. 
 
Hiermee concluderen we dat deelnemers enerzijds aangeven dat échte veranderingen pas 
constructief doorgevoerd kunnen worden als de kaders (van tijd, geld en wetgeving) dit toelaten. 
Tegelijkertijd ligt er een taak bij de individuele ambtenaar: zolang de kaders niet worden 
opgerekt, rek ze met lef zelf op.   
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Hoe bouw en behoud je een overheidsbreed netwerk? 

De deelnemers uit de twee rondes hebben aan deze tafel allemaal een afbeelding (associatiekaart) 
gekozen en vertellen daarbij op welke manier deze afbeelding een weergave is van de wijze 
waarop een overheidsbreed netwerk eruit zou moeten zien. Tijdens de twee sessies bleek dat veel 
deelnemers er toch voor kozen om aan de hand van de afbeeldingen te beschrijven hoe zij de 
huidige samenwerking tussen overheidsorganisaties zien. Hierbij werden zowel successen als 
knelpunten benoemd. Deze associaties zijn hieronder weergegeven. 
 

 

Overheid met meerdere 
ingangen en meerdere 
gezichten; er door heen 
komen is niet altijd 
gemakkelijk. 
de ene deur staat open maar 
de andere niet: sommige 
ketenpartners hebben 
koudwatervrees en houden de 
deur dicht 

 

 

Aan de voorkant kan het 
voor burgers goed 
geregeld zijn of lijken, 
maar de samenwerking 
in de backoffice is 
complex en soms lijkt 
het wel een 
onontwarbare kluwen. 

 

Op zoek naar samenwerking 
weet je vaak wel de juiste 
organisatie te vinden, maar 
de juiste persoon valt niet 
altijd mee. 
De dienstverlening is niet 
alleen voor burgers een 
doolhof maar ook voor 
medewerkers 

 
 

De focus van de 
samenwerking heeft de 
neiging van de 
buitenkant (gericht op 
behoeften van burgers), 
steeds verder naar 
binnen te draaien 
(interne organisaties 
van overheden) 
 

 

We houden elkaar vast bij de 
sprong in het diepe, de 
meesten houden elkaar vast, 
anderen gaan liever alleen. 
Voor allen geldt dat ze elkaar 
op tijd weer loslaten om zo 
veilig te kunnen landen 

 
 

Je wilt allemaal dezelfde 
kant op maar je koers 
ernaar toe kan die van 
een ander doorkruisen; 
Gevolg kan zijn dat je 
elkaar de loef afsteekt en 
de ander de wind uit de 
zeilen neemt 

 

De samenwerking vindt 
plaats in een onstuimige en 
onvoorspelbare omgeving. 
Door goede afstemming 
tussen stuurman en roeiers 
kun je hierin toch koers 
houden en kliffen omzeilen 

  

Er zijn veel -soms 
strijdige - regels en dat 
maakt het moeilijk 
samen de juiste weg te 
vinden. 
Samenwerkingspartners 
spreken niet dezelfde 
taal 

 

 

Het is knap om tegelijkertijd 
hetzelfde te doen en 
synchroon te blijven zweven.  
Soms is het juist nodig dat je 
juist niet allemaal hetzelfde 
doet  

Samenwerking is 
enerverend en vaak ook 
wel leuk. Je mag 
uitwaaieren maar zorg 
wel dat je stevig met 
elkaar verbonden blijft 
zodat je er niet 
uitslingert. 
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De samenwerking is net zo 
complex als het 
rangeerterrein; je moet op 
tijd een wissel omgooien om 
zo op een andere spoor te 
komen; 
er is een wisselwachter nodig 
die het geheel overziet en 
voorkomst dat het een chaos 
wordt 

  

 
 
Op basis van de associaties ontstond vervolgens een levendige discussie. Op de vraag hoe een 
overheidsbreed netwerk is te behouden c.q. te versterken kwamen de volgende uiteenlopende 
ideeën naar voren: 
 
• Zorg ervoor dat iemand de regie voert.  
Het is nodig dat er een organisatie is die zich verantwoordelijk voelt voor het netwerk en hierop 
de regie houdt. Die rol had Mens Centraal en deze kan worden overgenomen door een andere 
organisatie. Dat kan een overheidsorganisatie zijn, een koepelorganisatie of bijvoorbeeld een van 
de inspecties.  
 
• Zorg voor commitment en mandaat.  
Voor een zinvolle netwerksamenwerking kun je niet volstaan met iemand vanuit de organisatie 
op pad te sturen om deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten. De vertegenwoordiger dient 
gesteund te worden door de leiding en het bestuur en ook enig mandaat te hebben om zaken te 
kunnen regelen.  
 
• Wacht niet af, maar zoek de samenwerking en het contact.  
Een succesfactor is het wanneer verschillende overheidsorganisaties in een vroeg stadium  
gezamenlijk of optrekken. Dat kan door elkaar niet alleen op te zoeken wanneer je elkaar nodig 
hebt of wanneer er knelpunten zijn, maar al in een eerder stadium de dienstverleningsprocessen 
op elkaar af te stemmen.  
 
• Blijf elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.  
Congressen blijven organiseren, vergelijkbaar met het congres Mens Centraal. Als een ander 
voorbeeld om elkaar te ontmoeten werd gewezen op zogenoemde marktplein-bijeenkomsten. 
 
• Vier de behaalde successen.  
Om het netwerk in stand te houden is het nodig nog beter te laten zien wat de meerwaarde is van 
samenwerking en contact. Dat wil zeggen de successen vieren om zo meer draagvlak te krijgen. 
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