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Hohoho

Ja mensen ik weet het . U worstelt alweer met uw goede
voornemens

Toch wil ik u iets vertellen over hoe ik het Kerstfeest wist te
redden  



• Dit verhaal gaat over de 
Kerstman. Maar het gaat 
eigenlijk over u

• De Kerstman moet 
beslissingen nemen over een 
probleem

• Maar zijn rendieren kunnen 
hem niet helpen. Sterker nog 
…



• Herkent u dit probleem?

• U bent niet de enige!



Minister Slob 
snapte niet 
waarom de 

transformatie 
naar Passend 
Onderwijs zo 

haperde 

Minister Slob 
snapte niet 
waarom de 

transformatie 
naar Passend 
Onderwijs zo 

haperde

Op dit moment 
helpen wij 
minister de Jonge 
te achterhalen 
waar Jeugdzorg 
knelt en waar niet

De Provincie Gelderland had geen zicht op wat 
burgers verstaan onder leefbaarheid. En ook niet 
op de impact van haar investeringen in 
leefbaarheid

Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
moest volledig 
vertrouwen op experts en 
producenten voor het 
ontwerp van 
identiteitsdocumenten

De rest van deze presentatie 
gebruiken we dit traject als 

voorbeeld



• En herkent u deze ook?

• Er is een consultant die een 
“oplossing" weet

• Het lijkt de baas wel wat

• Maar als de rendieren
(personeel, experts) er lucht 
van krijgen …



• Dit zijn de reacties nadat de 
consultant de aanpak heeft 
uitgelegd

• Het linkse rendier houdt zich 
op de vlakte

• De middelste gaat intern 
lopen stoken

• De rechtse gaat gelukkig 
plichtsgetrouw de opdracht 
uitvoeren



• Ondertussen over de hele 
wereld …. denken mensen 
aan wat ze willen voor Kerst

• Net als die 600.000 docenten 
en 3.100.000 ouders die 
minister Slob konden 
vertellen waar de olie ontbrak 
in Passend Onderwijs



• Dus benaderden wij ruim 
300.000 ouders via Facebook

• Zo’n 42.000 namen een kijkje
op 
www.vertelpunt.nl/passendo
nderwijs

http://www.vertelpunt.nl/passendonderwijs


• 4.975 deelden ervaringen

• 2050 professionals

• 2925 ouders en leerlingen



• 5000 ervaringen zijn niet te 
lezen

• Daarom gebruiken we 
patroonherkenning (door 
mensen) om opvallende 
signalen te vinden in de 
antwoorden, niet in de 
verhalen

• Bijvoorbeeld …



• We zien dat 
professionals meer 
vertellen over 
achterblijvende 
leerlingen. En ouders
over kinderen die 
voorlopen

• Let op: het gaat hier 
over samen zo’n 2000
ervaringen in de zwarte 
rechthoek. Dat is een 
opvallend data-signaal



• Die geven we aan een groep 
mensen van de klant zodat zij
kunnen ontdekken wat er echt 
speelt 

• Dit soort signalen wordt 
onderzocht door de groep. 

• Daarvoor lezen ze ook een aantal 
verhalen. Dat levert samen nieuwe 
inzichten 

• Zij beslissen ook welke 
veranderingen zij willen

• Wij helpen daar de klant “alleen” 
maar bij



• De veranderingen worden 
vervolgens in praktijk 
gebracht. 

• Dat is best spannend, want er 
is geen bewijs dat de juiste 
effecten worden bereikt

• Vandaar het vraagteken bij 
de Kerstman 



• Wat hebben de Kerstman en 
zijn rendieren nu ontdekt?

• Nou, dat samen een spelletje 
doen met een oud bordspel 
mogelijk de onuitgesproken
wensen van de mensen 
vervult



• Of dat echt zo is leest de 
Kerstman volgend jaar graag 
in de Kerstwensen 

• Op dezelfde manier kunt u 
beleid vormen en de effecten
volgen in de loop van de tijd

• De rendieren zijn alvast 
enthousiast



• Dat kunt u lezen in de Kamerbrief over 
passend onderwijs van Juni 2019
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De moraal van dit verhaal …

U kunt onzekere effecten van nieuw of staand beleid in beeld krijgen door inzicht
op te bouwen uit wat duizenden burgers en bedrijven vertellen of hun situatie
en de gevolgen die zij (gaan) ervaren

Op de Noordpool noemen we dit Democratie 2.0

Hohoho

Democratie 2.0?

Ja, als ik er zo over nadenk

Dat is het wél

En … geen advies/consultant nodig


