
Beleidslab
van ivoren toren naar werkelijkheid

WAT IS 
BELEIDSLAB?

Beleidslab is een nieuwe manier van 

beleid maken. Niet vanuit een ivoren toren, 

maar vanuit de belevingswereld van de mensen 

voor wie we dat doen. Via analyse, veldwerk, 

ideeëncreatie en prototyping komen we tot beleid 

dat écht werkt. Dat is niet alleen goedkoper, maar 

levert ook tevreden belanghebbenden op.  

En betrokken medewerkers die met meer plezier 

aan het werk gaan. Want weten voor wie  

je het doet en zien dat het werkt,  

dat inspireert!
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Jos en Dille zijn allebei overtuigd van het belang en het succes van Beleidslab.  

Beleid wordt volgens Jos nog te vaak gemaakt vanuit een ivoren toren. “Het effect  

voor de mensen op straat is vaak onderbelicht. Zij worden ook niet altijd optimaal 

vertegenwoordigd door brancheorganisaties.” Dille vult aan: “Met Beleidslab kruipen 

we echt in de hoofden van de doelgroep: hoe ziet hun probleem en hun wereld eruit? 

Op basis van hun werkelijkheid ontwerp je mogelijke oplossingen. En vervolgens gaan 

we die oplossingen al in een vroeg stadium testen. Op die manier weet je al snel of een 

oplossing gaat werken of hoe die beter kan.”

Bij het opzetten van de eerste Beleidslabs in 2014 en de drie Beleidslabs in 2015 

hadden Jos en Dille hulp van Thijs van Exel van Kennisland (zie pagina 5). Dille: “Ik 

had wel een beeld in mijn hoofd van de methode, maar nog geen ervaring met deze 

manier van werken. We konden de ervaring van Kennisland dus goed gebruiken.” 

Daarnaast hadden de teams zelf hulp van een ontwerper en sociaal adviseur. Die 

bleken een voorwaarde voor succes. Jos: “Zij fungeerden echt als vliegwiel. En niet 

alleen vanwege hun expertise, maar ook vanwege hun werkervaring buiten de 

overheid.” Dille: “Ze denken anders, waardoor ze voorkomen dat je in ambtelijke 

patronen wegzakt. Zij hielpen de teams over dode punten heen. We hadden niet 

verwacht dat zij zo’n grote rol zouden spelen.”

“Beleidslab leidt tot effectiever beleid.  
Wie kan daar nu tegen zijn?”
Het was tijdens een studiereis van Jong BZK naar Denemarken in 2012 dat Dille van Rijssen geprikkeld raakte 
door Mindlab: haar Deense inspiratiebron voor Beleidslab. Nadat ze een jaar op het idee had gebroed, vroeg 
ze via de Klussenbox van BZK wie haar wilde helpen het idee uit te werken. Jos Verlinden 
reageerde: “Het idee trok me direct aan. Ik wilde al langer breder met beleid bezig 
zijn dan alleen vanuit politiek en juridisch oogpunt.”
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5.  
Beleidslab is een vergaande 

vorm van verbinding met de 

buitenwereld en dat waardeert 

die buitenwereld zeer. 

4.
Het heeft meerwaarde om 

ook deskundigheid van anderen, 

zoals ontwerpers en sociaal 

adviseurs, in te zetten. Het werken 

met multidisciplinaire teams 

zorgt ervoor dat je tot andere 

oplossingen komt.

3.  
Dat contact met mensen 

maakt het werk voor 

medewerkers leuker en is leerzaam. 

Door Beleidslab worden andere 

talenten van medewerkers benut. 

“Vaak besteden we dit werk uit aan 

adviesbureaus, die vervolgens 

meer leren dan wij.”

2.  
De methode geeft 

medewerkers bredere kennis 

van wat er in de maatschappij 

speelt. Niet alleen nuttig voor 

Beleidslab, maar voor al je werk.  

“Je leert de doelgroep kennen 

door ze zelf te spreken.” 

Professionele empathie
Een belangrijke pijler van Beleidslab is professionele empathie: werken vanuit de belevingswereld 

van de mensen en organisaties om wie het gaat. Jos: “Als je een verhaal van de mensen zelf hoort, 

komt dat veel beter aan dan als je het in een rapport leest. Als het al in rapporten staat. Je komt 

echt tot een betere oplossing als die is gebaseerd op het probleem in de praktijk.” Dille vult aan dat 

mensen het erg waardeerden dat de overheid naar hen kwam luisteren. “Ze vonden het bijzonder 

dat ze door ons als dé experts werden gezien. Wie anders weet 

het beste hoe zijn of haar wereld eruit ziet?” 

Sommige collega’s waren bang dat zo’n 

benadering niet representatief zou zijn. Dille 

deelt die angst niet: “Als je zorgvuldig 

mensen selecteert en je houdt goede 

diepte-interviews, dan is de rode draad na 

twintig gesprekken meestal wel duidelijk. 

Het beste is om dit aan te vullen met 

kwantitatief onderzoek, zoals bij het lab 

‘Samen wonen in gemengde complexen’ 

is gebeurd. Overigens kun je ook andere 

vormen van veldwerk kiezen, zoals 

meelopen op de werkvloer, een week 

bivakkeren in een wijk of bij een gezin 

inwonen.” 

Tot slot test je in een vroegtijdig stadium de 

oplossingen die zijn bedacht, ook weer bij de mensen 

voor wie het een oplossing zou moeten zijn. Dille: “Dit is  

 overigens iets anders dan het uitvoeren van een pilot. Dat is een 

uitgedachte oplossing toetsen in de praktijk. Bij Beleidslab komen we in een iteratief proces tot 

effectieve oplossingen, omdat je deze in meerdere ronden aan de doelgroep voorlegt en steeds 

verbetert en verder uitwerkt.” Wat Jos en Dille betreft krijgt de manier van werken van Beleidslab 

een vaste plek binnen de overheid. Dille: “Hoe kun je beleid maken zonder je doelgroep te kennen? 

Dat is de kracht van Beleidslab. Het leidt tot effectief beleid en wie kan daar nu tegen zijn?” 

“In spite of significant 
barriers, it is possible to 

systematically apply practices and 
tools of innovation that are embodied by 
these organizations to create radical new 

value. Real world cases show that cost 
savings between 20% and 60% are possible 

while also increasing citizen satisfaction 
and generating better outcomes.” 

- Christian Bason

Voormalig directeur Mindlab Kopenhagen

1.  
Oplossingen zijn in de 

praktijk getest. Daardoor kom je  

later voor minder verrassingen te 

staan. Beleidslab kost vooraf meer 

tijd, maar achteraf zijn er minder 

aanpassingen nodig en dat 

levert weer tijd op! 

Voordelen 
van Beleidslab 

op een rij
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BZK heeft Beleidslab vanaf de grond opgebouwd 
samen met maatschappelijke denktank Stichting
Kennisland. Thijs van Exel was adviseur Beleidslab 
namens Kennisland.

 

“In 2014 was ik intensief betrokken bij het experiment. In 2015 was ik 

meer adviseur op afstand en zorgde ik ervoor dat de labs zoveel mogelijk 

zélf konden doen. In Nederland is Beleidslab volledig nieuw: beleid maken 

waarbij je begint bij burgers. Toch past het erg goed in de beweging van 

overheids vernieuwing die gaande is. Inwoners zijn veel mondiger geworden 

waardoor het top down-denken niet meer werkt. Alleen experts inhuren om beleid te 

maken, en niet de mensen uit het veld erbij betrekken, levert beleid op dat gewoon 

niet goed aansluit bij de praktijk.”

“Experimenteren bij de rijksoverheid betekent dat je niet te snel 

kan gaan. Je hebt nog weleens te maken met weerstand.  

Dat betekent dat we blij moeten zijn met kleine stapjes. 

Daarnaast is Beleidslab arbeidsintensief en in eerste 

instantie kost het tijd. Teamleden vonden dat soms lastig te 

verantwoorden. Terwijl: je bent uiteindelijk veel effectiever 

bezig. Door de input vanuit het veld leer je in korte tijd veel 

over wat mensen bezighoudt. Dat levert een veel rijker beeld 

op van het probleem dan wanneer je alleen onderzoeks-

rapporten leest. De oplossingen die je bedenkt, sluiten dan natuurlijk 

ook beter aan. Tel uit je winst. Daarom verdient Beleidslab een kans.  

Het experiment gaat hier zeker niet eindigen!”

“Beleidslab 
past erg goed in 
de beweging van 

overheids
vernieuwing die 

gaande is”

"Het 
experiment 

gaat hier zeker 
niet eindigen"

Foto: Giorgos Gripeos



“Beleidslab 
daagt je uit buiten je 

eigen kaders te denken. 
Onze blik is breder geworden 
en dat leidt tot creatievere en 

betere oplossingen.”
- Mechteld van der Vleuten,  

onderzoeker aan de  
Open Universiteit Nederland

Gijs Hoofs, 
beleids adviseur 
gemeente Delft:

“Het resultaat van deze 
co-creatie is een waardevolle 

verstand houding tussen 
beleids maker, uitvoerder  

en burger.”

Michiel van Baars, 
beleidscoördinator VvE’s bij 

het ministerie van BZK:

“Ik begon vrij sceptisch aan 
dit experiment. Hoewel het 

hele traject om een flinke tijds
investering heeft gevraagd, is dat 

sceptische gevoel verdwenen.  
Dit traject heeft iets moois 

opgeleverd”.

 “De externe 
verbinding waartoe 

Beleidslab uitnodigt, levert de 
overheid veel op. Het is 

prijzenswaardig dat deze 
cultuuromslag door de medewerkers 

zelf in gang is gezet.”
- Hans Nuiver,  

sociaal adviseur ORG-ID

Josien Kuiper,  
plv. clustermanager bij  
het ministerie van BZK: 

“Als overheid lopen we vaak 
een paar stappen achter op de 

praktijk. Dankzij Beleidslab 
zijn we veel dichter bij onze 

doelgroep gekomen.”

 
“Er bestaat nog 

een grote afstand 
tussen het ministerie en de 
burger. Terwijl burgers juist 
beter weten wat er speelt.  
Zij zijn in feite de experts.”

- Simone Kramer, beleidsadviseur 
Woningcorporaties 

bij het ministerie van BZK

Deel nemers 
over dé 

succes factor 
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Uitdaging: gemengd en ongelijk
Huurders, kopers en grooteigenaren (verhuurders) 

in gemengde complexen hebben als 

gemeenschappelijk belang dat je er als 

bewoner goed en prettig moet kunnen 

wonen. In de praktijk blijkt dit echter 

ingewikkelder dan gedacht. Dit 

heeft onder andere te maken met 

verschillende regelgeving voor 

eigenaren (het appartements-

recht) en voor huurders/

verhuurders (het huurrecht). 

Ook bestaan er verschillen 

tussen de belangen en 

machts posities van deze 

partijen. Zo hebben huurders 

in principe geen stemrecht in 

de vergadering van de VvE, 

terwijl de beslissingen van die 

vergadering wel van invloed 

zijn op hun woongenot. Daarnaast kan een grooteigenaar die de 

meerderheid van stemmen in een vergadering van de VvE heeft, 

besluiten ‘doordrukken’. Dit kan leiden tot verstoorde relaties en 

knelpunten in gemengde complexen.  

Om invulling te geven aan de toezegging van de minister zijn 

verschillende acties uitgezet. Onder andere via de methode van 

Beleidslab heeft het team onderzoek gedaan naar problemen in 

gemengde complexen en mogelijke oplossingsrichtingen 

daarvoor. Bij de start heeft het team als centrale vraag 

geformuleerd: ‘Hoe kunnen bewoners in gemengde complexen 

prettig met elkaar samen wonen en leven’? Beleidslab is 

aangevuld met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

Aanpak: praktijkverhalen en 
relatieproblemen
BZK heeft voor dit Beleidslab samengewerkt met VvE Belang. 

Namens VvE Belang zijn twee materiedeskundigen aangesloten, 

waarvan één op dit moment een proefschrift schrijft over 

gemengde complexen. Ook een ontwerper en sociaal adviseur 

       Lab 1: Samen wonen in gemengde complexen

‘Huurders en kopers samen door één deur’
Huurders en kopers; steeds vaker wonen zij samen in één complex. De verkoop van corporatiebezit is hiervoor een 
belangrijke reden. Minister Blok heeft toegezegd samen met brancheorganisatie VvE Belang onderzoek te doen naar 
de complicaties in gemengde complexen. Begin 2016 informeert hij de Tweede Kamer over problemen en mogelijke 
oplossingen. De resultaten van dit Beleidslab komen ook terecht in de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer.  
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deden mee. Eerste stap van het team was onderzoek 

naar wat het probleem nu precies is. Daarvoor 

verdiepten zij zich in de literatuur, maar ook liepen 

teamleden ‘stage’ bij de telefonische helpdesk van 

VvE Belang om te horen wat er bij VvE’s zoal 

speelt. Om specifieke verhalen met betrekking tot 

gemengde complexen uit de praktijk te verzamelen 

heeft het team twaalf interviews afgenomen met 

huurders en kopers in gemengde complexen in 

Amsterdam, Den Haag en Leidschendam en met een 

grooteigenaar. 

De conclusie na analyse en veldwerk – de eerste twee stappen van de 

methode Beleidslab – was dat er inderdaad belangrijke juridische 

knelpunten zijn. Maar in veel gevallen was ook sprake van 

onderling wantrouwen en simpelweg ‘relatieproblemen’. 

Die komen vaak voort uit de verschillende formele 

verhoudingen – of het gebrek daaraan – die de drie 

partijen met elkaar hebben. De grooteigenaar en de 

particuliere eigenaars zijn met elkaar formeel 

verbonden door de VvE. De grooteigenaar en de 

huurders hebben via de huurovereenkomst een formele 

relatie. Maar de huurders en de eigenaarbewoners 

hebben alleen een informele relatie, zij zijn buren van 

elkaar. Er bestaat geen formeel overleg waarin alle drie de 

partijen elkaar ontmoeten, met elkaar overleggen of 

afspraken maken. En dat leidt tot miscommunicatie, frictie en 

daardoor vaak tot problemen. 

Aan het begin van dit lab maakte het team zich zorgen over de representativiteit van het 

via de methode van Beleidslab uitgevoerde onderzoek. Om die reden heeft het team 

ook aanvullend kwantitatief en kwalitatief onderzoek en een literatuurstudie 

uitgevoerd. De uitkomsten van dit aanvullende onderzoek blijken de conclusies uit het 

Beleidslab te bevestigen. 

 “De 
visualisatie van 

het probleem heeft bij 
mij een kwartje doen vallen. 

Ik zag letterlijk voor me waar 
de schoen in gemengde 

complexen wringt.”
Mechteld van der Vleuten,  

onderzoeker aan de  
Open Universiteit Nederland

08



Oplossing: communicatiehulp
De oplossing voor knelpunten bij gemengde complexen lijkt 

eenvoudig: meer wederzijds begrip en betere communicatie 

tussen de drie partijen. Om een duurzame relatie tussen de 

drie partijen tot stand te brengen, bedacht het team 

verschillende oplossingen. Vier daarvan zijn nader uitgewerkt 

en voorgelegd aan een aantal huurders, eigenaars en een 

grooteigenaar:

• Interactiekaart: een overzichtelijke matrix waarin de rechten, 

de plichten en de verschillende belangen van alle actoren 

samenkomen.

• Expliciete informatievoorziening: de grooteigenaar moet aan 

(aspirant)kopers en aan huurders goede en uitgebreide informatie 

verstrekken wanneer hij overgaat tot het verkopen van bezit. 

• Vierde man of vrouw: een onafhankelijke partij die onderwerpen 

bespreekbaar maakt voordat ze tot ‘gedoe’ leiden tussen de drie partijen. 

• Open VvE-register: een openbaar platform waarop (gemengde) VvE-complexen al 

dan niet verplicht bepaalde data publiceren. Dat leidt tot meer transparantie en 

kennis over (gemengde) VvE-complexen voor kopers, huurders en grooteigenaren.  

En daardoor tot meer begrip tussen deze partijen.

Hoe nu verder?
De huurders, eigenaars en de grooteigenaar aan wie 

de mogelijke oplossingen zijn voorgelegd, hebben 

hier enthousiast op gereageerd. Waar het nu op 

aankomt is dat partijen en betrokkenen deze 

ideeën verder uitwerken. Zo heeft VvE Belang 

ruimte opgenomen in haar jaarplan 2016 voor 

het thema gemengde complexen. Ook gaat 

VvE Belang samen met teamleden van BZK 

bekijken of het idee van de Interactiekaart 

verder kan worden uitgewerkt. De inzichten die 

dit Beleidslab heeft opgeleverd, krijgen ook een 

plek in de brief over dit onderwerp die begin 2016 

aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. 

Daarnaast gaan leden van het 

Beleidslab de uitkomsten en 

oplossingsrichtingen onder de aandacht 

brengen van relevante partijen tijdens bijeenkomsten en overleggen. Zo willen ze hen 

informeren en daarmee een handvat bieden om knelpunten in gemengde complexen 

aan te pakken. Dat hebben teamleden bijvoorbeeld al gedaan tijdens een symposium 

van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties over wonen in gemengde 

complexen. Beleidslab zorgt voor interactie tussen beleid, proces en inhoud. Alle drie 

worden hier beter van. Er komt zo veel meer creativiteit vrij dan in een gewoon 

beleidsproces; dit is ‘omdenken’ in de praktijk. 

Deelnemers Lab Samen wonen in gemengde complexen
Michiel van Baars - projectleider (BZK) Jacqueline Swint – teamlid (BZK)

Jan-Cees Kok - teamlid (BZK) Hans Nuiver – sociaal adviseur (ORG-ID)

Jos Verlinden – begeleider vanuit 
het kernteam (BZK)

Jip Nelissen – ontwerper 
(And The People)

John Liewes – teamlid (VvE Belang) Marvis Victoria – teamlid (BZK)
Mechteld van der Vleuten – teamlid  
(onderzoeker Open Universiteit Nederland namens VvE Belang)

“Door de 
gesprekken die wij 

zelf met bewoners hebben 
gevoerd, kan ik de Kamer-
brief voor minister Blok nu 
overtuigender schrijven.” 
- Michiel van Baars, beleidscoördinator 

VvE’s bij het ministerie van BZK
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Ik was erg blij met de input van de externe betrokkenen, de ontwerper en de sociaal 

adviseur. Zij hebben het team handige tools aangereikt om het project vorm te geven 

en inzichten en ideeën te kanaliseren. Maar ik was ook onder de indruk van de 

inhoudelijke inbreng van de afzonderlijke teamleden en van BZK en van de duidelijke 

visie van de projectleider. Iemand moet de kar trekken én de vooraf geformuleerde 

doelstelling, namelijk input voor een brief aan de Tweede Kamer, bewaken. Dit 

samenspel is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol Beleidslab.

Mijn rol in het team was met name om juridische en praktische kennis in te 

brengen. De oplossingen die we hebben bedacht zijn niet per se 

verrassend maar sluiten wel goed aan bij het belangrijkste probleem, 

namelijk gebrek aan informatie en communicatie. Dat probleem bleek 

al snel tijdens de gesprekken met verschillende betrokkenen: iedereen 

wilde graag zijn verhaal kwijt. 

Bewoners waardeerden het enorm dat mensen van BZK zelf bij hen 

langskwamen. Zij kregen zo een gezicht bij ‘de overheid’. Dat leverde wel 

hooggespannen verwachtingen op. Sommige bewoners dachten 

echt: ‘Nu gaat eindelijk alles veranderen.’ Die 

verwachtingen hebben we moeten temperen. Het 

blijven tenslotte oplossingsrichtingen, we bieden 

niet dé oplossing. Daarnaast blijft het 

afwachten wat de politiek uiteindelijk met 

onze ideeën doet. Maar we doen er alles aan 

om te voorkomen dat we eindigen met een 

rapport dat in een bureaula belandt en waar je 

niets van terugziet. Dat zou echt jammer zijn.

Ik waardeer het bijzonder dat ik als relatieve 

buitenstaander een kijkje in de keuken van BZK heb 

gekregen. En in ieder geval ga ik aan de slag met het 

uitwerken van de interactieve kaart. Hopelijk zien we ook de rest van de oplossingen in 

de toekomst terug in de praktijk.”

“Beleidslab 
daagt je uit ideeën 

vrij te laten komen en 
niet direct in 

oplossingen te 
denken.”

John Liewes is jurist bij VvE Belang en was teamlid van  
het  Beleidslab Samen wonen in gemengde complexen. 
"Ideeën vrij laten komen en niet direct in oplossingen  
denken. Dat is waar de methode Beleidslab om draait."

“Sommige mensen vinden dat lastig, omdat die gewend zijn vanuit een 

oplossing te werken. Beleidslab beschrijft een dynamischer proces, waarbij je 

de vier verschillende fases als handvatten kunt gebruiken. Wie direct tot een 

oplossing wil komen, gaat te snel.

INTERVIEW 
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Uitdaging: hoe vergroot je het 
middensegment?
Gemeenten in populaire regio’s hebben weinig zicht op de 

woonbehoefte van huishoudens met middeninkomens. 

Beleggers die in dit segment huurwoningen bouwen en 

verhuren, beamen dat het lastig is zicht te krijgen op de 

precieze vraag. In de praktijk ervaren zij dat de nieuw 

ontwikkelde woningen in het particuliere huursegment snel 

verhuurd worden. Er lijken dus kansen om dit segment uit te 

breiden. Maar hoe meet je de bestaande woonbehoefte?  

En hoe realiseer je een verschuiving in de woningvoorraad,  

zodat het vrije segment groter wordt? Deze vragen vormden de 

kern van de uitdaging van dit Beleidslab.

        Lab 2: Stimuleren van de vrije huurmarkt

'Samen zoeken naar de logische 
drijfveer voor verandering’ 
Nederland kent in verhouding met andere landen een kleine particuliere 
huurmarkt. Omdat dit segment als smeerolie kan werken voor doorstroming 
op de woningmarkt en er bovendien veel vraag is naar huurwoningen,  
wil BZK de ontwikkeling van dit segment ondersteunen. Vooral in populaire 
gemeenten biedt een groter middensegment meer flexibiliteit in de 
woningmarkt. In dit Beleidslab bogen deelnemers zich over de vraag:  
‘Hoe gaan we de vrije huurmarkt stimuleren met de mogelijkheden die 
scheiden en splitsen bieden?’

Aanpak: 
gebruik de 
logische spil
Uit een eerste 

stakeholderanalyse 

kwamen woning-

corporaties naar voren als 

aangewezen partij om het 

snelst voor extra woningen in dit 

huursegment te zorgen. Dat bracht 

het projectteam tot de vraag: wat kan 

voor corporaties een aanleiding zijn om die 

uitbreiding te realiseren? De nieuwe Woningwet bood 

hulp: vanaf 1 januari 2018 moeten corporaties hun bezit scheiden 

in voorraad voor de wettelijke doelgroep met een huishoud-

inkomen onder de toewijzingsgrens (DAEB) en overige woningen 

(niet-DAEB) (zie kader pagina 12). Deze deadline vormde daarom 

een logische spil in de oplossingsrichtingen van dit lab. Corporaties 

zijn dan namelijk verplicht na te denken over een verdeling van hun 

woningvoorraad die past bij de woningmarkt waar zij actief zijn.

Tijdens de veldwerk-fase hebben de teamdeelnemers in totaal 

vijftien belanghebbenden gesproken, waaronder gemeenten, 

woningcorporaties, investeerders en brancheverenigingen.  

Deze spelers hebben allen invloed op de vorming van de lokale 

“Beleidslab 
is niet iets voor 

erbij, maar echt een 
fundamenteel andere manier 

van werken. En je kunt er 
morgen al mee beginnen.”

- Simone Kramer, beleidsadviseur 
Woningcorporaties 

bij het ministerie van BZK
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woningmarkt en kunnen zodoende ook een rol spelen bij het vergroten van de vrije huursector. 

Doel van die gesprekken was een beter beeld te krijgen van de wensen van deze partijen. Een 

vooraf opgesteld script, met daarin de onderwerpen die het projectteam aan bod wilde laten 

komen, bewaakte de rode draad van het onderzoek. De inzichten uit de gesprekken heeft 

het team verwerkt in een gespreksverslag en geclusterd op thema. 

Dat leidde tot drie oplossingsrichtingen die het team vervolgens heeft getest in 

workshops met gemeenten, corporaties en huurders. Ook keken ze in hoeverre de 

oplossingen uitvoerbaar zijn binnen de geldende regelgeving en wat mogelijke 

beperkingen en belemmeringen zijn volgens de betrokken partijen. Tenslotte hebben 

ze contact opgenomen met corporaties om te peilen of er belangstelling 

bestaat voor een pilot op basis van de voorgestelde oplossingen.

Oplossing:
Het team heeft uiteindelijk voor drie oplossingsrichtingen 

gekozen:

1.  Gemeente, grijp je kans: door middel van voorlichting en 

informatievoorziening wil BZK gemeenten wijzen op de 

kansen die het scheiden/splitsen-moment biedt. Zij kunnen 

dan hun lokale woningmarkt afstemmen op de bestaande 

woonbehoefte.

2.  De flexpool voor nietDAEB bezit: een flexpool biedt 

corporaties en indirect gemeenten flexibiliteit in de inzet van 

de woningvoorraad. Dat kan eraan bijdragen dat corporaties 

en gemeenten eerder een substantieel deel van de voorraad 

willen inzetten voor niet-DAEB. Daarmee komen ze tegemoet 

aan de vraag naar huurwoningen in het middensegment. Zonder 

dat niet-DAEB woningen ‘verloren’ zijn voor de doelgroep, als zich in 

de toekomst tekorten voordoen.

3.  Gezamenlijke verhuurorganisatie voor het middensegment: het oprichten 

van een gezamenlijke juridische dochter stelt corporaties met een kleine niet-DAEB-tak 

in staat de operationele kosten na splitsing te delen. 
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Hoe nu verder?
Het team heeft deze drie oplossingen in het veld getest en verbeterd en vervolgens 

uitgewerkt in een actieplan. De directie van BZK heeft nu besloten om een 

projectgroep in het leven te roepen, die structureel verder gaat met dit actieplan. De 

projectgroep gaat beoordelen welke oplossingen voor het stimuleren van de vrije 

huurmarkt levensvatbaar zijn en of er politieke goedkeuring nodig is. Ook beslist de 

projectgroep op welke manier de geschikte oplossingen dan een vervolg krijgen. 

Een brainstorm met drie gemeenten over de oplossing ‘Gemeente, grijp je kans’ heeft 

al plaatsgevonden. Deze gemeenten gaven tijdens een woning-werkbijeenkomst aan 

geïnteresseerd te zijn. Tijdens de brainstorm heeft het Beleidslabteam in kaart 

gebracht welke kennis gemeenten nog nodig hebben om een actieve rol te spelen in de 

lokale woningmarkt. De projectgroep zal ook met deze bevindingen aan de slag gaan.

Deelnemers Lab Stimuleren van de vrije huurmarkt

Anke Struijs – projectleider (BZK)
Saar Francken – sociaal adviseur  
(Saar Francken Sociale Innovatie)

Francois Paes –teamlid (BZK) Joris Kramer – ontwerper (And The People)

Daphne Bisterbosch - teamlid (BZK) Simone Kramer - teamlid (BZK)

Jos Verlinden – begeleider vanuit het kernteam (BZK)

13



“Die afstand 

zorgde ook 

voor reflectie 

die we binnen 

BZK zelf niet 

hadden kunnen 

organiseren. Vanuit 

onze ivoren toren hebben 

we, ondanks of misschien 

wel dankzij onze helicopterview, 

minder zicht op de gevolgen voor de 

praktijk. Mensen die dagelijks met ons 

beleid te maken hebben, zien veel beter welke 

beperkingen of onbedoelde gevolgen een voorstel heeft. 

Dat komt natuurlijk omdat wij ons met name op één terrein richten, terwijl in de 

praktijk meerdere werkvelden samenkomen.” 

“Inzicht in de praktische uitwerking is bijzonder waardevol. Het helpt ons effectievere 

oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld door onbedoelde bijeffecten van ons beleid aan 

te pakken. En het is natuurlijk beter om dat van tevoren te doen, dan tijdens een 

evaluatie drie jaar later. Voor mij een heldere les: we moeten sneller met onze ideeën 

naar het veld stappen om na te gaan of die daadwerkelijk uitpakken zoals we hopen.”

 

Daphne Bisterbosch, beleidsmedewerker bij BZK, nam deel aan 
het Beleidslab Stimuleren van de vrije huurmarkt. "Het meeste 
beleid ontstaat toch vanachter ons bureau. Nu bleek hoe 
waardevol het was om erop uit te trekken en mensen uit  
het veld te spreken."

“Een belangrijke les die ik tijdens Beleidslab Stimuleren van de vrije huurmarkt heb 

geleerd, is dat het veel oplevert als je de tijd neemt om het probleem en de 

vraagstelling goed scherp te krijgen. Vaak is dat iets wat we tussen andere 

werkzaamheden en afspraken door proberen te doen en nemen we hier en daar een 

uurtje de tijd om het probleem scherp te krijgen. Nu hebben we met een klein team van 

collega’s een hele dag op een andere locatie besteed aan discussie en analyse. Het 

verbaasde ons hoe snel we vooruit kwamen en welke inzichten het oplevert wanneer je 

echt even de tijd neemt en loskomt van de waan van de dag.”

“Als je het 
probleem getoetst 

hebt, sluit de 
oplossing beter 

aan”
INTERVIEW 
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Uitdaging: denken vanuit de gebruiker
Eerst de vraag scherp hebben, en dan pas aan de slag met de 

oplossing. Dat is een van de aspecten van Beleidslab. 

Dat dit soms makkelijker gezegd is dan gedaan, 

bleek uit de analysefase van dit Beleidslab. Het 

team van BZK formuleerde de vraag 

aanvankelijk in termen als ‘hoe kunnen 

wij er voor zorgen dat….?’ En ‘Wat 

kunnen wij doen om…?’. De naam 

van het lab was eerst ‘Langer 

zelfstandig thuis’, maar de 

doelgroep bleek zich daardoor 

erg oud te voelen. Om die 

reden heeft het team al in  

een vroeg stadium de naam 

veranderd. De eerste 

uitdaging voor de beleids-

makers bestond dus uit het 

inleven in de doelgroep en 

denken vanuit de gebruiker. Dat leverde uiteindelijk een heldere 

onderzoeksvraag op: ‘hoe kunnen mensen in de leeftijd 55-65 

jaar en in het bezit van een koopwoning zo lang mogelijk 

comfortabel en veilig thuis blijven wonen?’

Aanpak: bij de mensen thuis op de bank
Voor het veldwerk stelde het team een script op dat de rode 

draad in de gesprekken met bewoners moest bewaken. Daarna 

gingen de teamleden bij mensen thuis praten over 

toekomstgericht wonen. Ook kregen zij vaak een rondleiding 

door de woning. Dat leverde interessante – en soms 

aangrijpende – gesprekken op. Deelnemers van het beleidsteam 

waren onder de indruk van de persoonlijke verhalen die het 

beleidsveld – lees: de leefwereld en woonomgeving van de 

55-plussers – echt tastbaar maken. Bijvangst was bovendien dat 

de collega’s elkaar op deze lange dagen op een andere manier 

leerden kennen dan tijdens vergaderingen en meetings. Dat 

bracht hen dichter bij elkaar, wat de samenwerking binnen het 

team versterkte.

        Lab 3: Toekomstgericht wonen

‘De kracht van persoonlijke gesprekken  
en concrete producten’
Langer zelfstandig thuis wonen, zonder dat comfort en veiligheid in het gedrang komen. Dat is met de 
toenemende vergrijzing een grote uitdaging in Nederland. In Beleidslab Toekomstgericht wonen ging het team 
aan de slag met de vraag hoe mensen zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen.
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De ervaringen uit het veldwerk verzamelde het team in een ‘Rode 

Dradenverslag’: feitelijkheden gecombineerd met beeldende 

verhalen uit de praktijk. De teamleden hebben niet alleen op 

woorden gelet, maar ook op non-verbale communicatie en 

het huis waarin iemand woont. Zo zeiden veel mensen dat 

ze niet bang waren om ouder te worden, maar hun 

lichaamstaal gaf soms iets heel anders aan.  

Aan de hand van het ‘Rode Dradenverslag’ en de 

literatuurstudie haalde het team vervolgens frisse ideeën 

op bij een groep externe betrokkenen. 

Op basis van de verhalen waren drie uiteenlopende persona’s 

gemaakt. Bij iedere oplossing bedachten de teamleden: werkt het 

ook voor deze persoon? Om dit proces van ideeëngeneratie en 

verslaglegging goed te laten verlopen, schoven in deze fase een sociaal adviseur en 

ontwerper aan. Zij maakten het visualiseren van ideeën – een techniek uit de 

ontwerpwereld – concreet en hielpen het team keuzes te maken. Het resultaat: drie 

ideeën die verder zijn uitgewerkt en getest. Het eerste was een financieel instrument 

dat mensen laat zien hoeveel zij per maand opzij moeten zetten om woning-

aanpassingen te doen. Daarnaast is een idee uitgewerkt voor een container-box die 

mensen laat beleven hoe ouderen een brand ervaren. Het derde idee was de 

WOONBOX. Vooral het prototypen van deze ideeën leverde zoveel nieuwe informatie 

op, dat het nut ervan volgens het team onmiskenbaar is. Twee ideeën vielen af. 

Deze sloegen absoluut niet aan bij de doelgroep, dus die zouden daarvan ook geen 

gebruik maken. Gelukkig gebeurde dat in een vroeg stadium. In de praktijk blijkt vaak 

pas na een paar jaar bij een evaluatie dat beleid niet werkt. Er bleef een concreet 

product over dat wel aansloot bij de behoeften, dromen en wensen van de 55-plussers: 

de WOONBOX.

Oplossing: de WOONBOX
De WOONBOX is een kartonnen doos met gratis artikelen en informatie over woning-

aanpassingen en innovaties. De doos prikkelt ook om een website te bezoeken waarop 

meer informatie over thema’s als veiligheid, (energie)besparing en vernieuwing te 

vinden is. Door dit idee uit te werken kon het team tijdens het prototypen heel direct 

en concreet het gesprek aangaan met eindgebruikers. Bijna iedereen uit het team zat 

voor het eerst met een concreet en tastbaar voorstel aan tafel. Dat leverde heel direct 

feedback op over veronderstellingen en aannames. Conclusie: dit hadden we 

onmogelijk kunnen voorspellen zonder het te testen. In de tweede prototyping-ronde 

heeft het team de onderwerpen sterk aangescherpt met de inzichten uit de eerste 

ronde.

Tijdens het prototypen hebben de medewerkers getest of het beter is de box naar 

bewoners op te sturen of ze met een brief te prikkelen de box zelf op te halen. Hoewel 

iedereen in het team het eerste vreesde, werd het tegendeel bewezen: dankzij een vrij 

simpele, maar open en vriendelijke brief bleken de respondenten unaniem de box zelf 

op te willen halen. 

“De gesprekken 
met mensen in het veld 

openden onze ogen voor 
wat hen beweegt en welke 

aannames wij soms 
onterecht doen.”

- Josien Kuiper, plv. clustermanager 
bij het ministerie van BZK
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Hoe nu verder? 
Het team is overtuigd van de kracht en meerwaarde van de 

WOONBOX. Zij hebben drie gemeenten uitgekozen die ze gaan 

benaderen om te polsen hoe zij aankijken tegen de WOONBOX. 

Het team wil aan tafel met iemand die betrokken is bij Wonen en 

Zorg én met een communicatieadviseur van de gemeente. Zo gaan 

ze onderzoeken of gemeenten de WOONBOX willen (laten) 

produceren en verspreiden. Daarnaast gaat de projectleider ook de 

Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) benaderen en 

bijvoorbeeld de ANBO, belangenorganisatie voor senioren. BZK 

hoopt dat partijen in het veld enthousiast raken en het oppakken, 

de overheid zal daarbij waar nodig ondersteunen. 

Daarnaast heeft Beleidslab nog veel meer ideeën opgeleverd, 

net als bij de andere twee labs. Deze ideeën gebruiken de 

teamleden weer in andere trajecten. 

Deelnemers Lab Toekomstgericht Wonen
Josien Kuiper – projectleider (BZK) Timo Lagarde - teamlid (BZK)

Michelle Engelen – 
projectsecretaris (BZK)

Thomas Lodder – sociaal 
adviseur (TConsultancy)

Yorni van Vorselen – tweede 
projectsecretaris (BZK)

Maarten Heijltjes – ontwerper 
(Waarmakers Design Studio)

Ratna Raghoober – teamlid (BZK) Bob van Os - teamlid (BZK)

Dille van Rijssen –  teamlid en begeleider  
vanuit het Kernteam (BZK)
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dat eenvoudig kunt voorkomen. Ook heb ik veel geleerd over 

energiebesparing en brandveiligheid. Dat soort praktische 

informatie sluit goed aan bij mijn woonsituatie en 

leefomgeving.”

“Ik heb vaker meegedaan aan marktonderzoeken, maar 

meestal verliepen die via de 

computer. Nu zaten er mensen 

tegenover me die vragen 

stelden, maar vooral ook echt 

luisterden. Dat stelde me in 

staat mijn antwoorden te 

nuanceren. Je ziet namelijk aan de 

reactie van de ander of de 

boodschap overkomt zoals je hem 

bedoelt. Is iets niet duidelijk, dan kun je een 

toelichting geven. Je bereikt met deze manier van 

onderzoek misschien minder mensen, maar de kwaliteit 

is beter. Er is namelijk meer ruimte voor de menselijke kant 

van het verhaal.”

“Met mijn positieve reactie op de WOONBOX heb ik denk ik een mooie bijdrage kunnen 

leveren aan passend beleid voor toekomstgericht wonen. Zo weten ze in ieder geval 

dat ze op de juiste weg zijn. Was ik minder positief geweest, dan was er dankzij deze 

aanpak nog genoeg ruimte om aanpassingen te maken. Het is daarom wat mij betreft 

een goede zaak dat ze eerst testen waaraan precies behoefte is. Dat scheelt mij als 

bewoner de ergernis van een oplossing die niet past bij het probleem.”

“De kwaliteit 
van deze vorm van 
onderzoek is beter, 

omdat er ruimte is voor 
de menselijke kant 
van het verhaal.”

Johan Dompig heeft gereageerd op het idee van de WOONBOX. 
“Ik ben erg blij dat de overheid mij als burger heeft gevraagd 
mee te denken over toekomstgericht wonen." 

“Erg bijzonder om zo direct mijn ervaringen, behoeften en ideeën te kunnen delen met 

mensen die er beleid over maken. En ik was blij verrast over de ideeën en informatie 

die ze zelf al in de WOONBOX hadden verzameld. Sommige informatie was voor mij 

nieuw, maar zeer relevant. Informatie over veiligheidsmaatregelen en politie-

keurmerken waarmee je de kans op inbraak kunt verkleinen bijvoorbeeld. Of over 

hoeveel mensen er nog steeds overlijden aan koolstofmonoxidevergiftiging en hoe je 
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“Onze taak was afgebakend door BZK. We moesten creatieve input leveren en letterlijk vorm 

geven aan problemen, ideeën en mogelijke oplossingen”, vertelt Joris. “Maar wij wilden dat 

het hele team daaraan meedeed. We hebben de teamleden laten kennismaken met 

ontwerpprincipes en tools. Door het proces te begeleiden, kwamen de oplossingen van iedereen. 

We fungeerden daarom eigenlijk meer als ontwerpdocent.” 

WOONBOX tekenen
Binnen het lab Toekomstgericht Wonen ontstond bijvoorbeeld het idee om een ‘WOONBOX’ te 

ontwikkelen; een doos met informatie over huisaanpassingen en innovaties. Maarten, ontwerper bij 

Waarmakers: “Ik heb de teamleden toen gevraagd om die box maar gewoon eens te tekenen. Hoe ziet 

dat eruit? Wat zit daar dan in? Wat zie je? Wat heb je ervoor nodig? Door zo’n idee te visualiseren, 

maak je het concreet.” Voor sommige deelnemers was het erg wennen om vertrouwde manieren van 

werken los te laten. Jip: “Sommige teamleden kwamen van ver. Die wilden vooraf precies weten wat 

het resultaat zou zijn van zo’n visualisatie. Het was dus echt een oefening in vertrouwen op een 

nieuwe methode.”

In gesprek met drie ontwerpers:

“Ontwerpen maakt het 
probleem letterlijk 
zichtbaar en concreet”
Ontwerpers voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dat zijn 
Jip Nelissen, Joris Kramer en Maarten Heijltjes. Alle drie draaiden 
ze mee in een ander Beleidslab, ter ondersteuning van de teams 
van BZK. “Onze rol? Problemen oplossen door zichtbaar te maken 
wat er nodig is.”
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Echte mensen
Jip en Joris, beiden werkzaam bij ontwerpbureau Entremedio, hebben veel ervaring 

met ‘het centraal stellen van de eindgebruiker in een ontwerpproces’. Jip: “Onze 

werkwijze lijkt erg op een Beleidslab: we betrekken de eindgebruiker aan het begin van 

het proces, maar ook na elke fase om onze bevindingen te testen.” Die betrokkenheid 

komt iedereen ten goede. Joris: “Vooral tijdens het veldwerk zagen we het 

enthousiasme van de teamleden groeien. Het probleem ging opeens voor hen leven nu 

ze heel duidelijk zagen voor wie ze bezig waren!” Ook het in partnerschap werken aan 

problemen sprak de deelnemers aan. Joris: “Iedereen zag wel in dat het niet werkt om 

in je eigen ‘vertrouwde omgeving’ over problemen van een ander te praten. Ik hoop 

dat ze die ontdekking vasthouden en eerder de mensen centraal stellen voor wie ze 

beleid maken.”

Vooruitstrevend
Jip typeert Beleidslab als een logisch gevolg van de tijdsgeest. “Het is niet verrassend 

dat beleid steeds meer gemaakt wordt vanuit de praktijk. Van onderop dus. Daar 

geloof ik heilig in.” De drie zijn het met elkaar eens dat Beleidslab zelf dan ook niet 

zozeer innovatief is. Maarten: “Maar het is wel vooruitstrevend dat BZK er ruimte voor 

maakt.” Joris voegt toe: “En dat is eigenlijk de eerste stap naar vernieuwing, want met 

Beleidslab leg je de uitkomst niet van tevoren vast. Daardoor ontstaat ruimte voor 

effectievere oplossingen.” 

De ontwerpers hopen dat meer mensen binnen de overheid met de methode aan de 

gang zullen gaan. Ook bij volgende Beleidslabs zullen wel externe ‘bemoeienissen’ 

nodig zijn, verwacht Maarten: “In deze fase moet je het team nog niet loslaten, maar 

goed begeleiden. Met een duidelijke methodiek, heldere rolverdeling en strakke 

procesbegeleiding. Alleen dan biedt Beleidslab daadwerkelijk een waardevolle 

aanvulling op de conventionele methoden voor het maken van beleid.”

Betrokkenen 
‘van buiten’

De drie ontwerpers waren niet de enige 

mensen ‘van buiten’ die waren betrokken bij 

Beleidslab. Zo had elk lab zijn eigen sociaal adviseur. 

Die moest helpen bij het werken vanuit de 

belevingswereld van de doelgroep. Ook hebben alle Labs 

bijvoorbeeld gewerkt met scripts. Iets wat ambtenaren niet 

vaak doen, maar wat wel goed werkt. Daarnaast dachten 

onder meer juristen en medewerkers van belangen-

organisaties mee. Ook dat past in de filosofie van 

Beleidslab. De rijksoverheid hoeft problemen niet 

alleen aan te pakken. Sterker nog: benut de 

aanwezige kennis in de maatschappij.  

En zet die in voor nog  

beter beleid. 
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Een goed begin
Stel een team samen om te 

werken aan het beleidsvraagstuk. 

De ervaring van de labs laat zien 

dat een team minimaal vijf 

mensen moet bevatten. Voeg 

direct een sociaal adviseur en een 

ontwerper toe aan het team. De 

sociaal adviseur helpt je bij het 

verplaatsen in de belevingswereld 

van de doelgroep. De ontwerper 

maakt de oplossing tastbaar, 

zodat deze getest kan worden. 

Maar je kunt ook anderen 

betrekken, zoals uitvoerders  

van beleid. 

Je eigen Beleidslab in 4 stappen
Beter beleid maken door de belevingswereld van de doelgroep centraal te stellen. Het probleem 
goed definiëren, oplossingsrichtingen bedenken en die vervolgens testen bij de belanghebbenden.  
Dát is Beleidslab: in vier stappen naar beter beleid. 

Gereedschapskist
De vier stappen van Beleidslab kun 

je lineair doorlopen of in elkaar laten 

overlopen. Soms is er al een (politieke) 

oplossing bedacht. Dan kun je deze nog 

altijd testen bij de doelgroep (prototyping) 

om deze te verbeteren. Het gaat om het 

uiteindelijke resultaat: beter beleid dat 

aansluit bij de mensen voor wie 

het is bestemd.
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Stap 1: Analyse
Het proces in het team begint met  

een analyse van het probleem: de 

‘beleidsvraag’. Je doet literatuur-

onderzoek, bestudeert bestaande kennis 

en inzichten. Bepaal je doelgroep en 

probeer al via de literatuur te achter-

halen hoe zij dit probleem ervaren.  

Je traint jezelf nu al om écht vanuit de 

doelgroep te denken in plaats van vanuit 

jezelf of jouw organisatie. Tot slot 

beschrijf je welke aannames je wilt 

testen tijdens het veldwerk.

Stap 2: Veldwerk
Na de analyse heb je een beeld van het 

probleem… maar alleen op papier! Nu ga je 

op pad om het verhaal van de mensen 

achter het papier te ontdekken. Je houdt 

interviews met de mensen waarvoor het 

beleid bedoeld is. Of je kiest voor een 

andere manier om in de hoofden van 

mensen te kruipen. Denk daarbij aan 

paneldiscussies, meelopen op de 

werkvloer, een week bivakkeren in een wijk 

of bij een gezin inwonen. Ook spreek je 

externe experts, uitvoerders van beleid en 

creatieve buitenstaanders voor nieuwe inzichten en ideeën. Werk eens met verhalen in 

plaats van verslagen, waarbij je bijvoorbeeld ook let op lichaamstaal en citaten noteert. 

Uit alles wat je ophaalt abstraheer je de rode draden. Stel open en duidelijke vragen 

(geen ambtenarentaal), wees attent (neem iets aardigs voor ze mee) en corrigeer niet 

(zij zijn de experts). Maak bijvoorbeeld een script en oefen daar eerst mee. En voor de 

hand liggend, maar doe altijd wat je belooft! 

Stap 3: Ideegeneratie
Het veldwerk levert je veel informatie 

op. Tijdens de ideegeneratie ga je die 

ordenen en vertalen naar ideeën. 

Daarvoor bestaan verschillende 

methoden. Zo kun je bijvoorbeeld 

werken met persona’s: fictieve personen 

die je baseert op het veldwerk. Zo kun je 

ideeën toetsen op hun effectiviteit 

vanuit verschillende persoonlijkheden. 

Denk goed na over wie je uitnodigt voor 

de ideegeneratie. Nodig creatieve 

denkers uit, mensen die anders kijken naar het probleem en slimme oplossingen 

kunnen bedenken. Ook kun je de doelgroep zelf uitnodigen, maar dit is niet per se 

nodig. Kies de ideeën die je wilt testen bij de doelgroep en werk die uit tot oplossingen. 

 

Stap 4: Prototyping
De ideeën uit stap 3 ga je op kleine 

schaal testen: prototyping. Daarvoor 

ontwikkel je een prototype: een ruwe 

(visuele) versie. Denk dan aan een 

product, rollenspel, storyboard of game. 

De prototypen leg je voor aan de 

doelgroep. Dat levert informatie op 

over de effectiviteit en de haalbaarheid 

van de bedachte oplossing. Met die 

informatie kun je de oplossing 

verbeteren en opnieuw aan de 

doelgroep voorleggen, totdat die 

tevreden is. Of het blijkt helemaal niet te werken en je laat het los. Let op dat je je 

oplossingen niet probeert te verkopen, het gaat uiteindelijk om effectief beleid! Tot 

slot, als je aan de slag gaat met Beleidslab, vraag iemand die ervaring heeft. Kijk 

achterin deze publicatie voor contactinformatie.
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Beleidslab in beeld
Nieuwsgierig naar Beleidslab? Bekijk in 3 minuten hoe de 
methode werkt in de praktijk.

Extra 
inspiratie

Inspirerend voorbeeld: kijk 

naar deze TedTalk met in je 

achterhoofd hoe wij beleid maken. 

En zie de kracht van het maken 

van meerdere prototypes.

https://youtu.be/5G6x8YXLnW8
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower


Contact
Wil je meer weten over Beleidslab? Of heb je zelf een idee dat mogelijk past in een Beleidslab? Neem dan 

contact op met Dille van Rijssen (LinkedIn) of Jos Verlinden (LinkedIn en e-mail).

Kernteam Beleidslab 2015
Dille van Rijssen - initiator en programmamanager (BZK) Jan-Cees Kok - teamlid (BZK)

Jos Verlinden - tweede programmamanager (BZK)  Jacqueline Swint - teamlid (BZK)

Michelle Engelen - programmasecretaris (BZK)   Ratna Raghoober - teamlid (BZK)

Yorni van Vorselen - tweede programmasecretaris (BZK) Thijs van Exel - teamlid/adviseur (Kennisland)

Het kernteam van Beleidslab wil Mark Frequin bedanken; zonder zijn steun was Beleidslab  

nooit van de grond gekomen. Ook veel dank aan Bianca Lubbers, Iris van Oortmerssen en  

Anneke van Kempen die samen met ons in 2014 al hebben gepionierd. 

Colofon
Deze publicatie is een uitgave van het ministerie van  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Postbus 10451

2501 HL Den Haag

De foto’s uit deze publicatie mogen niet worden ingezet voor commercieel  
gebruik door derden. Niet-commercieel gebruik van de beelden mag alleen na 
schriftelijke toestemming van het ministerie van BZK.

Januari 2016

https://www.linkedin.com/in/dille-van-rijssen-35512485
https://nl.linkedin.com/in/jos-verlinden-06647b9
mailto:jos.verlinden@minbzk.nl
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