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Vernieuwen met
echte impact
Hoe kun je betekenisvol innoveren
door uitdagingen meer effectgericht
te benaderen?
Van zichtbaar naar minder zichtbaar: de vormen van criminaliteit verschuiven mee
met (technologische) veranderingen in de maatschappij. Het veiligheidsdomein
moet mee innoveren om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van deze tijd.
Verschillende partijen zoals politie, OM, gemeenten en private partijen werken
samen om nieuwe manieren te vinden om criminaliteit aan te pakken. Onze
observatie is echter dat innovatieve ideeën in het veiligheidsdomein niet altijd
de (complete) oplossing van het probleem vormen: vaak verzanden innovaties in
simpele ingrepen op processen. In dit artikel geven we antwoord op de vraag hoe
je betekenisvol kunt innoveren door uitdagingen meer effectgericht te benaderen,
zodat de innovatie daadwerkelijk bijdraagt aan het gezamenlijk gewenste effect.
Technologische veranderingen werken steeds meer door in de maatschappij.
Criminaliteit verschuift naar minder zichtbare vormen, zoals cybercrime en
ondermijning. Binnen de strafrechtketen komt een steeds groter besef dat de
huidige wijze van opsporen en vervolgen mee moet met deze veranderingen.
De traditionele wijze van opsporen en vervolgen stelt organisaties binnen het
veiligheidsdomein (zoals politie en OM) onvoldoende in staat om snel mee te
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Highlights
• Innovatie begint vaak
wanneer er (voor een
ecosysteem) aanleiding is
om een verandering teweeg
te brengen.
• Innovatie is niet vrijblijvend.
Er is een gestructureerd
proces nodig om te komen
tot een innovatie met impact.
• Continu monitoren van
progressie en daarvan leren
draagt bij aan het behouden
van de focus op het
gewenste effect.
• Innoveren is leren
en bijsturen.

bewegen met de innovaties in de buitenwereld. In het veiligheidsdomein wordt
daarom gewerkt aan (vernieuwende) werkwijzen, methoden en toepassingen. Niet
alleen de partners in de strafrechtketen kunnen hierin een bijdrage leveren. Ook
het ecosysteem1 eromheen kan en wil meewerken aan de opsporing en vervolging.
Banken kunnen bijvoorbeeld een grote rol spelen als het gaat om het voorkomen
en aanpakken van cybercrime. Hetzelfde geldt voor ondernemers als het gaat om
fraude of winkeldiefstallen.
In het veiligheidsdomein komen we veel hoopvolle innovatie-ideeën tegen. Vaak
worden dit soort ideeën ingegeven door mensen die een goed idee hebben om
een bepaalde problematiek aan te pakken. Wellicht dat deze ideeën processen
op korte termijn verbeteren. Wanneer we kijken naar de gewenste langetermijneffecten, dragen de procesmatige ingrepen daar onvoldoende aan bij.
Het succes van zulke ideeën in het veiligheidsdomein valt of staat vaak bij de
betrokkenheid van alle belanghebbende partijen. Het is ook niet vanzelfsprekend
dat alle partners in het ecosysteem dezelfde behoeftes, ambitie en doelen hebben.
Dit hoeft een samenwerking echter niet in de weg te staan. Door problemen
op een meer effectgerichte manier, in plaats van enkel een resultaatgerichte
manier, te benaderen kun je gezamenlijk betekenisvol innoveren. Het onderscheid
tussen effecten en resultaten is belangrijk om te maken. Effecten bevinden zich
op een abstracter niveau (bijvoorbeeld vergroot veiligheidsgevoel): resultaten zijn
concreter en heb je nodig om de effecten te bereiken. Elke partner kan andere
resultaten belangrijk vinden, maar ze moeten wel allemaal bijdragen aan het
gemeenschappelijk beoogde effect.

Vier stappen om te komen tot betekenisvolle innovatie

Om het proces, de aandachtspunten en risico’s beter te duiden maken we gebruik
van een fictieve casus waarbij het aangifteproces centraal staat. Hierin kunnen we
verschillende partijen binnen het veiligheidsdomein duiden die vanuit hun eigen
perspectief andere belangen vertegenwoordigen.

Figuur 1: Gewenste resultaten van verschillende partijen in het aangifteproces
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Aangifte doen moet eenvoudig en
snel zijn en moet opvolging krijgen

OM
Kwalitatief goed uitgewerkte
aangiftes, is belangrijk voor het
vervolgingsproces’
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Volledige, goede aangifte, en verhogen
van de kwaliteit van de opvolging
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de verschilende
partijen beogen
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Aangifte is niet altijd het juiste
middel voor een optimale oplossing
voor het slachoﬀer. Ook andere
opties moeten worden meegenomen
tjides het aangifteprocess

Een ecosysteem bestaat uit partijen die samenwerken aan een uitdaging waarbij zij elkaar nodig hebben om iets te bereiken. De partijen in een
ecosysteem kunnen variëren per uitdaging.
2
Een batenlogica© is een visueel hulpmiddel om een gedeeld beeld te krijgen van de manier waarop oplossingen leiden tot de gewenste effecten.
Het geeft inzicht in de belangrijke en minder belangrijke onderdelen van een project. Een batenlogica maakt het mogelijk om niet slechts te
concentreren op de eindresultaten, maar ook de onderliggende waardedrijvers. Deze zijn belangrijk om vroegtijdig te kunnen bijsturen en het
project tot een succes te maken.
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Stap 1

Samen definiëren van het gewenste effect
Diverse partijen met verschillende behoeftes zijn betrokken bij
het aangifteproces. Denk aan de politie, het OM, de rechtspraak,
maar bijvoorbeeld ook de burger (in de rol van slachtoffer),
burgervertegenwoordigers en ondernemers. Deze behoeftes
kennen partijen vaak niet van elkaar, of er bestaan aannames die niet
kloppen. Onze ervaring is dat het goed werkt aan elkaar te vragen
welke behoefte er is door met elkaar in gesprek te gaan. De eerste
stap die gezet moet worden is het gezamenlijk verkennen van de
(maatschappelijke) problematiek of uitdaging en wat de gewenste
eindsituatie is na het aanpakken van deze problematiek. Door dit
vorm te geven in een interactieve workshop met het ecosysteem
bestaande uit betrokken en relevante partners creëer je direct
betrokkenheid en draagvlak. Een onafhankelijke facilitator is van
toegevoegde waarde om te zorgen dat de verschillende partners
hun behoeftes en gewenste effecten in brengen. De gewenste
effecten kunnen binnen en buiten de organisatie liggen. Effecten
buiten de organisatie zijn maatschappelijke effecten, zoals het
verhogen van het veiligheidsgevoel van burgers. In deze eerste
stap worden nog geen oplossingen bedacht maar bepaalt het
ecosysteem gezamenlijk de gewenste effecten.

Stap 2

Samen het gewenste effect bereiken
Na het vaststellen van wat het ecosysteem wil bereiken, kan de
vraag worden beantwoord hoe de weg hier naartoe eruit ziet.
Het ‘wat’ mag dan zo concreet mogelijk worden: ‘wat’ kunnen we
doen om de effecten te realiseren? Om dat ‘wat’ vast te stellen,
stellen de partners gezamenlijk een batenlogica2op. Tijdens deze
tweede workshop vertalen we met de betrokken partners de eerder
gestelde effecten naar een aantal doelgebieden. Een doelgebied in
deze casus kan bijvoorbeeld ‘hoge aangiftebereidheid’ zijn. Je stelt
net zolang de vraag ‘hoe dan?’ tot het antwoord op deze vraag een
concreet initiatief is. Een voorbeeld hiervan zie je in afbeelding 2: op
een hoe-vraag zijn meerdere antwoorden te geven. In dit voorbeeld
hebben we één stroom uitgewerkt. Er worden zoveel oplossingen
als nodig geformuleerd om het gewenste effect te behalen. Door

het gezamenlijk toewerken naar de gewenste effecten ontstaat
eigenaarschap en commitment om allemaal een bijdrage te leveren
aan het toekomstige resultaat. Aan het eind van deze stap is voor
alle betrokkenen inzichtelijk hoe de concrete oplossingen bijdragen
aan het gewenste effect.

Stap 3

Weten wat je wilt meten
Als betrokkenen binnen een ecosysteem besluiten om op een
vernieuwende manier aan de slag te gaan, betekent dit dat iets
gedaan wordt wat in die hoedanigheid nog niet eerder is gedaan. In
een goed functionerend ecosysteem zijn alle partijen gelijkwaardig.
Er worden afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen
in termen van middelen, capaciteit en inzet van expertise. Besluiten
over de innovatie worden gezamenlijk genomen, zodat het een
gedragen innovatie blijft. Een kant-en-klare blauwdruk bestaat
niet. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de vernieuwing meteen
het gewenste resultaat en effect zal opleveren. Het ecosysteem
kan wel blijven leren, terwijl zij ervaring op doet van wat wel en
wat niet werkt. Hoe hou je zicht op de bijdrage van de innovatie
aan de gewenste effecten? Het ecosysteem gaat, in deze derde
stap, op zoek naar ijkpunten die iets vertellen over of ‘we nog op
de goede weg zijn met zijn allen’. Door deze ijkpunten te destilleren
uit de batenlogica en doelgebieden zijn ze herkenbaar voor alle
betrokkenen. In het fictieve voorbeeld van de aangifterobot kan
een van de kwalitatieve ijkpunten bijvoorbeeld zijn de mate waarin
de burger zich gehoord voelt tijdens het doen van een aangifte.
Het is belangrijk om per (SMART) ijkpunt goed te toetsen of deze
daadwerkelijk kunnen worden beïnvloed door het uitvoeren
van de innovatieve werkwijze. Maatschappelijk effect is vaak
lastig kwantitatief uit te drukken: cijfers zijn veelal ambigu en op
verschillende manier te verklaren. Kwalitatieve data, bijvoorbeeld
door interviews, geeft meer diepgang en betekenis. Een combinatie
van kwalitatieve en kwantitatieve ijkpunten geeft dan ook een
breder beeld.
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Figuur 2: voorbeeld van een onderdeel van de batenlogica
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Door het aangifteprocess
te automatiseren

Door een aangifterobot te
ontwikkelen die haar de
burger toe gaat juiste vragen
stelt er ook bewijsbestanden
(foto’s etc.) kan aannermen
en verwerker

Stap 4

Continu monitoren van progressie en leren
Na het bepalen van de ijkpunten kunnen meerdere metingen
uitgevoerd worden die het mogelijk maken om te leren en bij te
sturen richting succes. Een nulmeting geeft inzicht in hoe je ervoor
staat voordat de innovatie wordt uitgevoerd. Hét moment voor de
nulmeting in het voorbeeld van het aangifteproces is de situatie
voor de ontwikkeling van de aangifterobot. Daarna kunnen met
regelmatige tussenpozen tussenmetingen plaatsvinden. Een
tussenmeting levert inzicht op of de oplossingen al een (gewenst)
effect hebben opgeleverd. Oplossingen kunnen na een dergelijke
exercitie worden bijgestuurd of aangescherpt. Dit versterkt het
leereffect en draagt bij aan het succes van de innovatie. Naast het
geven van inzicht over het wel of niet bereiken van het beoogde
effect, is het meten zelf een krachtig instrument om professionals,
werkend aan de innovatie, inzicht te geven hoe hun handelen
bijdraagt aan het gewenste effect. Door betrokken partners na

een nulmeting of tussenmeting samen te brengen om stil te staan
of de oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan het effect wat men
wil bereiken, breng je focus aan. Effectgericht werken leidt op deze
wijze tot een betekenisvolle innovatie.

Innoveren is blijven leren

Redeneren vanuit het effect en continu blijven monitoren wat de
innovatie teweegbrengt, helpt bij een succesvolle toepassing van
de vernieuwing. Als je innovatie toepast zonder lering te trekken
uit wat wel en niet werkt, ontstaat de kans dat de toepassing
niet zo relevant is als van tevoren gedacht. Een innovatie brengt
dan mogelijk wel een (maatschappelijk) effect teweeg, maar niet
datgene wat wenselijk geacht wordt of niet in de gewenste mate.
Innovatie betekent dat je iets doet wat  nog niet eerder gedaan
is, iets waarvan de effecten nog onzeker zijn. Blijven leren en
bijstellen is dan de sleutel tot succes.
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