
Voor
wij/wie/woe
doen we het
eigenlijk?

17 maart 2021 Unconference #13

Lef. geen lof

‘Ze luisteren niet’
Dus...verbeter het contact tussen  
overheid en samenleving.
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Hoe kan de overheid 
aansluiting vinden bij  
wat er nu & straks leeft  
in de samenleving?
ONTWERP: HET VERBINDINGSELEMENT 
waarmee overheid en samenleving contact 
kunnen houden op een constructieve manier. 
Hoe, en waarmee richt je de interactie slimmer 
in? We zijn gewend makkelijk te kunnen praten 
met zo’n beetje wie we maar willen, waar dan ook 
ter wereld. Behalve die overheid, die lijkt maar 
lastig te bereiken. En als we dan contact hebben 
lijken ze wel in een andere wereld te leven dan 
wij.

Vertrouwen in de overheid is laag. Gemiddeld 
40% vertrouwt de Tweede Kamer en 46% 
ambtenaren in 2019. 

Recente voorbeelden in de media als de Toeslagen 
affaire tonen een kloof tussen de systeemwereld 
van de overheid en de leefwereld van de 
maatschappij.

Maar het is ook andersom: Ze luisteren slaat niet 
alleen op de Overheid, ook op de Burgers. Als de 
Overheid iets verzint, luistert de Burger daar niet 
(goed) naar. Iets wordt niet zomaar verzonnen.
Ze verplaatsen zich niet altijd even goed in de 
problematiek van burgers en bedrijven. Dat 
terwijl de overheid als regelgever een belangrijke 
rol heeft in het beslechten van crisissen zoals 
Corona, klimaat en immigratie.

Dit kan beter! In deze challenge verzinnen 
we hoe iedereen die beter gehoord wil 
worden ook daadwerkelijk de overheid 
bereikt.

Koppel de systeemwereld 
van de overheid aan 
de leefwereld van de 
samenleving. Met deze 
uitdaging gingen we 17 
maart 2021 aan de slag.
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Willen we de grote uitdagingen waar we als 
maatschappij de komende jaren voor staan 
samen goed doorkomen, is het van belang dat 
het wetgevend apparaat het vertrouwen houdt 
van de maatschappij of beter nog, dat het 
vertrouwen er in groeit.

De vraag is natuurlijk hoe?! Wetenschappelijke 
inzichten tonen aan dat een overheid zich meer 
moet richten op het bieden van toegevoegde 
waarde. Bedrijven doen dit natuurlijk al jaren, 
de manier waarop ze dat doen is door de jaren 
heen steeds verder verfijnd.

Maar… de overheid is geen bedrijf,  
hoe werkt het dan?

Het ontwerpen van hun toegevoegde waarde 
doen bedrijven op basis van de ‘job to be done’, 
welke taak of probleem heeft een klant dat je 
voor hem op gaat lossen.

Hoe weet een bedrijf welk probleem een klant 
opgelost wil zien? Door heel goed naar hem 
te luisteren. Door een gedegen gesprek aan te 
gaan en voortdurend te checken of hetgeen 
je bedacht hebt ook daadwerkelijk bij zijn 
behoefte aansluit.

Maar… de burger is geen klant,  
hoe werkt het dan?

Anders kijken naar uitdagingen 
die al lang bestaan.

We nemen je mee naar de toekomst  
en blikken terug hoe een grote  
maatschappelijke opgave goed  
werd aangepakt door de overheid.

We reconstrueren hoe de overheid toen de bijensterfte heeft kunnen keren.  
Dit als voorbeeld van succesvol beleid van overheid en samenleving die wél goed op  
elkaar aangesloten zijn.  
Als we dit namelijk ‘in het klein’ (lees bijensterfte terugdringen) kunnen, dan 
werkt dezelfde manier van denken en werken ook voor nóg grotere uitdagingen.
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Gelukkig hebben we een crisisteam 
paraat! Direct aan de slag! 
Het systeem herstellen!
Hoe doe je dat?
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Digitale  houvast 
gedurende de 
UNCONFERENCE.

Je kan altijd  
even appen!

Betrekt iedereen. 
De leukste is de beste 
voor anderen. 

Be respectful, be nice. 

Zorgt er steeds voor dat 
wat je doet gericht niet 
gericht is op de opdracht 
maar op het resultaat. 

Hard werkende 
mensen vergeten soms 
bananen te eten, koffie 
te zetten en te plassen. 
Is anders. 

Tegenwerping met 
respect. 

Op de kern met 
bewijzen.

Komt op voor
groepsgevoel 

Opdrachten zijn 
suggesties 

Veilige graal Primaire 
behoeften

Deelnemer / Be like...
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https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/zo-maak-je-een-insectenhotel

Rijksoverheid

Agentschap

Private partij
Burger

Semi-

Rijksoverheid

Agentschap

Private partij

Burger

Semi-

Eisen Beleid Netwerk
overheid

Maatschappelijke 
organisaties

Maatschappelijke 
organisaties

Complexe
Samenleving

Samenwerkings
verband

Convenant

IED’REEN VERPLICHT ‘N 3D BIJENKORF
Voorbeeld case  
om systeemherstel  
op uit te proberen 

Geen 
hullie/zullie

Bijensterfte 
tegengaan!

‘Ze luisteren niet’ 
Dus… verbeter
het contact 
tussen overheid 
en samenleving.

Ontspan. 

Lef. geen lof

Even buiten bestaande kaders 
en paden

Geen Hullie/Zullie tweedelingen
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20 minuten
BOB ROSSEN!

Een waar kunstwerk!

“gezellig 
kennismaken” “een divers team”

“persoonlijk”

Teamwork opstarten!

Schilder na. En onthoud: 

“Er zijn geen fouten alleen…” 

BOB ROSS IS SCHADELIJK VOOR JE GEZINDHEID

Gaan in groepjes van 5 in 
een breakout room 
"Bob Rossen". 

Daarna plenair tussen 
kunst & kitch. Er mag 
geboden worden. 

 Breakout

“Bob Rossen”

Koop hier
het T-shirt

 OPEN JE JAMBOARD

PRESENTEER 
PLENAIR

“praten en tekenen 
tegelijkertijd”
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Gereedschap om  
grip te krijgen  
op de vragen

Schrijf een woord 
op een blaadje en 
hou voor de camera. 

WOORDWOLK
Plenair

WOORDWOLK

Empathie voor ...

Waarom is dit 
moeilijk om 
zelf op te lossen?

De te klaren 
klus is moeilijk 
op te lossen 
omdat?

Bijensterfte

Empathie voor ...

Maar als we dit 
probleem oplossen 
dan kan je ook … 
bereiken.

De te klaren 
klus is moeilijk 
op te lossen 
omdat?

Bijensterfte

Empathie voor ...

Kunnen we 
deze problemen 
groeperen?

De te klaren 
klus is moeilijk 
op te lossen 
omdat?

Bijensterfte

Empathie voor ...

Fijn
Waar ze bovendien 
en daarnaast 
super-blij van 
worden. De 
opluchting van niet 
alleen dit maar ook 
nog meer. 

Pijn
Waar ze voortdurend 
tegen aanlopen voor 
tijden en na als ze zich 
moeten behelpen bij het 
voor elkaar krijgen van 
hun “klus”

Klus te klaren
De uiteindelijke dingen die 
sommigen voor elkaar 
proberen te krijgen in hun 
leven en werk. 

Fijn
Waar ze bovendien 
en daarnaast 
super-blij van 
worden. De 
opluchting van niet 
alleen dit maar ook 
nog meer. 

Pijn
Waar ze voortdurend 
tegen aanlopen voor 
tijden en na als ze zich 
moeten behelpen bij het 
voor elkaar krijgen van 
hun “klus”

Klus te klaren
De uiteindelijke dingen die 
sommigen voor elkaar 
proberen te krijgen in hun 
leven en werk. 

Toekomst voor hun kind

Voedsel veiligheid

Even regelen stuit op 
trage “zorgvuldigheid”

Fijn wandelen
Gehoord worden

Gratis bijenhotel

Zelf besluit mogen 
delen op facebook

Betrokken over 
willen komen

Als pietlut bestempeld worden

Trots zijn op de 
natuur

Als zoiets kleins niet 
kan wat kan dan wel? 

Ecologisch drama 
voorkomen

Wie bel je? Bestaand beleid geeft 
anderen voorrang 

Bijensterfte

En dan nu écht aan de slag!
EMPATHIE 
Voor wie? En welk probleem  
gaan we dan oplossen?
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Gereedschap om  
snel ideeën te 
genereren

Waarmee kunnen 
we het makkelijker 
maken?

Empathie voor ...

De pijn 
lossen we 
op met...

Bijensterfte

Empathie voor ...

De pijn 
lossen we 
op met...

Bijensterfte

Dit lost niet alleen het 
probleem op maar 
levert ook… wat ik niet 
had verwacht?

1e  Maf voorstel.
Bijenhotel wordt verplicht. 

2e  Maffer voorstel. 
3D Print Bijenkorven 
worden verplicht

3e Één voorwaarde. 
Dat je het ook mag 
uitbesteden

4e DUS!
Gaan we morgen:
3D printers kopen

4x4

Empathie voor ...

Welke dingen/aanpak/ 
halen hun belangrijkste 
pijnpunten weg. 

Welke dingen/aanpak/ 
maakt dat ze een geweldige 
ervaring hebben alles 
meevalt gelukkig maakt. . 

Beleid en diensten 
levering door netwerk 
-overheid om het niet 
alleen het probleem zelf 
maar ook het 
achterliggende probleem 
meer dan alleen maar op 
te lossen. 

De pijn 
lossen we 
op met...

Fijn bereider

Oplossing

Pijnbestrijder

Waar ze bovendien en 
daarnaast super-blij van 
worden. De opluchting 
van niet alleen dit maar 
ook nog meer. 

Waar ze voortdurend 
tegen aanlopen voor 
tijden en na als ze zich 
moeten behelpen bij het 
voor elkaar krijgen van 
hun “klus”

De uiteindelijke dingen 
die sommigen voor 
elkaar proberen te 
krijgen in hun leven 
en werk. 

Oplossing

Klus te klaren

Welke dingen/aanpak/ 
halen hun belangrijkste 
pijnpunten weg. 

Welke dingen/aanpak/ 
maakt dat ze een 
geweldige ervaring 
hebben alles meevalt 
gelukkig maakt. . 

Beleid en diensten 
levering door netwerk 
-overheid om het niet 
alleen het probleem zelf 
maar ook het 
achterliggende probleem 
meer dan alleen maar op 
te lossen. 

Oplossing

Pijnbestrijder

Fijn bereider

Pijn

Fijn

Het probleem voelen we 
aan. Maar hebben we al een  
idee hoe we dat kunnen  
gaan oplossen?
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Oplossingsrichtingen
met problemen koppelen 
in 1,5 uur tijd! 

App. 3d printer.
Verplicht.
Slim algoritme voor 
goede verdeling.
Referendum 
organiseren

Buurtbewoners 
verantwoordelijk 
maken.
Minder bijen   
= meer belasting.
Minder stoep,  
meer groen.
Challenge in de buurt

De bij blijmaken.
Meer flora in omgeving

Imker competenties 
bevorderen.
Mensen zelf voor bijen 
laten zorgen.
Wetgeving om 
bestrijdingmiddelen 
te verbieden.
Zoek influencer

Festival B tween.
Belang voedselketen.
Info huis aan huis.
Bloemen op daken.
App ontwikkelen

D

B

A

E

C

En wat gaan we  
dan morgen 
doen?



UNCONFERENCE #13 ‘ZE LUISTEREN NIET ’  |  OVERHEID Lef. geen lof

Hoe krijgen we in 
elke oplossing die 
continue verbetercyclus 
ingebakken.

LEREN

BOUWEN

METEN
Enquêtes

Inspraakrondes

Beleidsadvies

Onderzoeksrapporten

Werkbezoeken

Evaluatie
Bijstelling

Hoe hou je  
het beleid actueel?
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Burger is partner, 
geen klant van de 
overheid.Hoe richt je de interactie beter in?

Kan je, als je dat goed doet, op een 
gegeven moment zonder overheid?

Legitimiteit van de overheid gaan we oplossen door:

Morgen maken we een App die transparantie 
veroorzaakt en waarin je kan aangeven welke 
informatie je geheim zou willen houden, 
want al het andere staat er gewoon in. 
Via deze app kan de burger gaan meelopen met 
de uitvoerende instanties.

Legitieme overheid ontstaat door een 
cultuurverbetering. Nu gaat het niet goed.
Openstaan voor realiteit van de ander is de sleutel.

MOOI WERK!
Bedankt voor  
jullie expertise!
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Teamwork A



UNCONFERENCE #13 ‘ZE LUISTEREN NIET ’  |  OVERHEID Lef. geen lof

Teamwork B
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Teamwork C
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Teamwork D
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Teamwork E
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Colofon:
Harold van Puijenbroek – Structurizer / Host
Jaap Romme – Wiki / vraagbaak / jury / Host
Jurriaan Rang – Mensenkenner / Host
Bram Alkema – Fire Starter / Host
Job Knoester – Connecting the tech and live video
Marion van Puijenbroek – Online eventmanager / moderator 
Jesse Skolnik – Art direction / Graphic design
Kiki Titulaer  – Socials & media
Pascal Viskil – Copy


ik-heb-lef@geenlof.com

We houden  
contact

geenlof.com         Linkedin group lef.hebbers         company/geenlof

www.linkedin.com/groups/12285596/www.geenlof.com www.linkedin.com/company/geenlof/

 

THX!!! Lef.hebbers

http://geenlof.com
http://www.linkedin.com/groups/12285596
https://www.linkedin.com/company/geenlof/

