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Gedeelde instrumenten
Vernieuwing bij de overheid wordt niet alleen
beter, maar ook eenvoudiger, goedkoper en
efficiënter als mensen slim gebruik maken
van de juiste methoden en instrumenten.
Vanuit deze Doetank gereedschapskist maak
je kennis met een groeiend aantal gratis
beschikbare ‘tools’ die zich inmiddels bewezen
hebben in andere sectoren en netwerken.
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Doetanks
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Inhoudsopgave:
Deze set groeit constant. Op dit moment vind
je hier de volgende methoden & instrumenten:
Slimmernetwerk.nl
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Colophon:
Deze kaartenset is ontworpen door Jonas Piet
en Slimmernetwerk. Download de set hier:
www.slimmernetwerk.nl/doetanks

Communicatie

Slimmernetwerk
Website

de Slimmernetwerk Website

Wat is het?
De Slimmernetwerk website is de thuisbasis
voor alle activiteiten en informatiestromen
binnen het Slimmernetwerk. De website
verbindt organisaties en personen die zich
bezighouden met vernieuwing bij de overheid.
Tevens is het een podium voor de verspreiding
van vernieuwende initiatieven. Als Doetank
heb je een eigen ruimte op de website, waar
we alle ontwikkelingen rond de Doetank
presenteren.

Communicatie

Slimmernetwerk
Website
Hoe werkt het?
Je kan al je communicatie-uitingen
samenbrengen op je eigen Doetank pagina op de
Slimmernetwerk Website. Je krijgt begeleiding
van de webredacteur voor het plaatsen van
verschillende soorten media bestanden, zoals
blogs, video’s, verslagen, maar ook je uiteindelijke
business case. De begeleiding kan je inschakelen
bij zowel het plaatsen als het ontwikkelen van
het materiaal. (“Hoe schrijf ik een goed stukje?”,
“Hoe maak ik een sterk video interview?”).

Wat heb je eraan?
Deze Website is een veilige plek om materiaal te
delen, te archiveren en online beschikbaar te houden
op één centrale plek. Na afloop van de Doetank zal
jouw pagina gebruikt worden om resultaten van je
Doetank beschikbaar te houden.

Meer informatie
Ga naar www.slimmernetwerk.nl om te zien
wat de website vor jou kan betekenen. Zoek
ook contact met Thomas van Andel: ta@kl.nl
voor het up to date houden van jouw Doetank
pagina en het opstellen van een online
communicatiestrategie.

Comunicatie

Linkedin-groep
Slimmer Werken in
de Publieke Sector

de Linkedin-groep

Wat is het?
De LInkedIn-groep van het Slimmernetwerk
is het grootste online overheidsplatform
dat zich uitsluitend richt op
vernieuwingsvraagstukken bij de overheid.
Lidmaatschap is vrij voor iedereen die zich
verbonden voelt met dit thema en aan de slag
wil. Vanuit de LinkedIn-groep kan je meer dan
2000 professionals, bestuurders en adviseurs
in het Openbaar Bestuur op de hoogte houden
en actief betrekken bij je Doetank.
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Linkedin-groep
Slimmer Werken in
de Publieke Sector
Hoe werkt het?
Elke Doetank krijgt een Doetank account,
vergelijkbaar met een persoonlijk LinkedIn
account. Leden van de LinkedIn-groep
weten wat Doetanks doen, en worden graag
betrokken. Je kan het netwerk raadplegen
voor vragen die je tegenkomt bij het
ontwikkelen van oplossingen of voor hulp
bij het uitdiepen van het probleem waar je
aan werkt. Ook via twitter kan je ervaringen
delen: @slimmernetwerk | #slimnet

Wat heb je eraan?
Hoe meer je het netwerk betrekt, des te groter
is de kans dat een Slimmernetwerker je kan
introduceren bij een organisatie, of informatie
kan delen over het onderwerp waar jouw
Doetank aan sleutelt.

Meer informatie
Ga naar de de LinkedIngroep en start de
conversatie met het netwerk:
www.linkedin.com/groups?gid=2679801
Neem voor begeleiding en ondersteuning
contact op met Thomas van Andel: ta@kl.nl
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Google Docs

programma’s rond Google Docs

Wat is het?
Een slimme manier om samen te werken aan
documenten en spreadsheets is Google Docs.
Met een Google account kan je documenten
online opstellen en opslaan. Je kunt andere
Doetankleden uitnodigen om gelijktijdig en
samen aan het document te werken. Google
Docs is een typische tool die je vooral binnen
je eigen Doetank gebruikt.
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Google docs
Hoe werkt het?
Je kunt op drie manieren een Google document
beginnen: schrijf het direct in Google Docs,
importeer een bestaand bestand (bijvoorbeeld
uit word), of plak een tekst in een Google
Document. Als eigenaar kan je vervolgens
mensen uitnodigen om mee te kijken, of
om mee te schrijven. Gebruik het voor ‘todo’ lijsten, gespreksverslagen, interviews
en andere documenten die gezamenlijk
geschreven worden. Om het te gebruiken moet
je een Google account aanmaken.

Wat heb je eraan?
Door ‘realtime’ in documenten te werken met
alle anderen, voorkom je verschillende versies
van hetzelfde document. Tevens is het een
goede plek om documenten op te slaan die je
met de leden van je Doetank wilt delen.

Meer informatie
Ga naar www.google.nl om een account aan te
maken, of bekijk de instructievideo:
www.youtube.com/watch?v=-xqBcBdWI_M
Heb je behoefte aan begeleiding of tips? Neem
contact dan op met Thomas van Andel: ta@kl.nl

Communicatie

Blogs:
Wordpress.com

beginscherm van Wordpress.com

Een blog is een simpele website waarop je
een logboek kan bijhouden van je Doetank.
Een goed voorbeeld is Wordpress.com,
dat volledig gratis is. het heeft allerlei
handige functies. Zo kan je eenvoudig
foto- en videofragmenten plaatsen en van
commentaar voorzien, en bovendien zien wie
er op je site komen.
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Blogs:
Wordpress.com
Hoe werkt het?
Ga naar www.wordpress.com om
voorbeelden te zien. Klik “Get started here”,
kies een naam en maak je eigen blog aan in
een paar minuten. Je kan het uiterlijk van je
blog helemaal aanpassen door te kiezen uit
‘templates’. Je kan je blog publiek zichtbaar
maken (of juist niet). Andere Doetankleden
kunnen ook ‘posts’ plaatsen. Zo’n post hoeft
niet een lange tekst te zijn, meerdere korte
posts zijn leesbaarder. Het kunnen ook alleen
foto’s of video interviews zijn

Wat heb je eraan?
Met een blog laat je anderen (de rest van de
wereld of alleen je opdrachtgever) zien wat
je doet. Dat is een goede manier om steun te
verzamelen en om reacties te krijgen.

Meer informatie
Goede blogsites zijn www.wordpress.com en
www.blogger.com. Deze blogs hebben ook
uitgebreide hulp-pagina’s. Je kan ook altijd
contact opnemen met Thomas van Andel via
ta@kl.nl

Communicatie

Online video:
Vimeo

een Vimeo kanaal

Wat is het?
Vimeo is een online videokanaal dat veel
wegheeft van Youtube. Het grote voordeel
van Vimeo is dat je beter aan kunt geven
met wie je beeldmateriaal wilt delen.
Oorspronkelijk werd het vooral gebruikt door
filmmakers en kunstenaars. Tegenwoordig
gebruiken ook veel professionele organisaties
dit kanaal om videomateriaal te delen.
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Online video:
Vimeo
Hoe werkt het?
Elke Doetank krijgt beschikking over een
simpele video camera en een eigen Doetank
kanaal. Dit kanaal kan jij met je Doetank
gebruiken om videomateriaal, zoals Video
interviews te uploaden en zo te delen met
andere Doetankleden, je coach of een breed
publiek. Van een Doetank wordt verwacht om
wekelijks iets te delen. Ook is het mogelijk de
andere kanalen van het Slimmernetwerk in te
zetten voor promotie van jouw Vimeo kanaal:
Twitter, de website en de LinkedIn-groep.

Wat heb je eraan?
Beeld zegt vaak meer dan grote lappen
tekst. Gebruik het Vimeo kanaal om
interviews, persoonlijke boodschappen en
onderzoeksmateriaal op één plek samen te
brengen en toegankelijk te maken.z

Meer informatie
Ga naar de website: www.vimeo.com en
zie hoe anderen ervan gebruik maken. Voor
begeleiding bij het gebruik van Vimeo, neem
contact op met Thomas van Andel: ta@kl.nl

Visueel denken

Vraagstuk
Verhelderen

Een vraagstuk kaart

Wat is het?
Met de Vraagstuk kaart kan je een Doetank
vraagstuk uitpluizen op verschillende
niveaus. Het is een nuttige aanvulling op
het Input/ output model voor die Doetanks
die bezig zijn met het uitdiepen van een
vraagstuk. De vraagstuk kaart helpt vooral
bij het aanbrengen van structuur bij het
brainstormen.

Visueel denken

Vraagstuk
Verhelderen
Hoe werkt het?
Met kaart onderscheidt 5 niveaus in het
Doetank vraagstuk: beleving, inzicht,
ontwikkeling, leren en systeem. Eerst schrijft
iedereen op welke uitdagingen zij zien op de
verschillende niveaus, en plaatst dit op de
kaart. Vervolgens deelt iedereen zijn/ haar
uitdagingen, waardoor overlap zichtbaar
wordt. Daarna geef je samen aan waar het
al wel goed gaat, dmv (inter)nationale ‘good
practices’ of praktische handigheden.

Wat heb je eraan?
Een Vraagstuk kaart wordt toegepast aan
het begin van een Doetank om gedeeld begrip
te krijgen van het vraagstuk. Het helpt om
gesprekken tussen doetankers met verschillende
achtergronden productiever te maken.

Meer informatie
Voor vragen over Vraagstuk verheldering kan
je contact opnemen met je Doetank-coach.
Een voorbeeld van een toepassing vind je hier:
www.beacon-learningnetwork.blogspot.com
(workshop 1).

Visueel denken

Actoren
kaart

foto van een Actoren kaart

Wat is het?
Een Actoren kaart is een overzicht van
betrokkenen en belanghebbenden bij
het Doetank vraagstuk: professionals,
organisaties en (groepen) burgers. Vaak wordt
kleurcodering toegepast voor verschillende
typen actoren. Je kan dit alleen doen of met
een groep mensen - het enige wat nodig is
pen en (gekleurd) papier!

Visueel denken

Actoren kaart
Hoe werkt het?
Een Actoren kaart is vaak opgebouwd uit
concentrische cirkels. Kies dan eerst wat je in
het midden plaatst. Dat kan een persoon of
groep zijn, zoals een gezin met schulden. Maar
het kan een ook een onderwerp of probleem
zijn, zoals ‘Het nieuwe werken’. Plaats
hieromheen de actoren in de huidige situatie.
Plaats belangrijkere (of dichtbij staande)
actoren meer centraal. Geef vervolgens
aan wie er mist in het plaatje, en wie bij de
Doetank betrokken zouden moeten worden.

Wat heb je eraan?
In kaart brengen wie er betrokken zijn bij je
vraagstuk is belangrijk om te weten op welke
organisaties en mensen je een oplossing moet
toespitsen. De Actoren kaart is een snelle
manier om dit op een overzichtelijke manier te
doen. Tevens is de kaart nuttig om onderlinge
relaties tussen actoren in kaart te brengen.

Meer informatie
Je Doetank-coach kan meer uitleg geven.
Zie ook: www.servicedesigntools.org/tools/36

Visueel denken

Persona

Een Persona set (bron: www.weizhoudesign.com)

Wat is het?
Een persona is een (fictief) personage die een
grotere groep representeert. Ze worden door
organisaties als Philips en de Belastingdienst
gebruikt om rekening houden met belangen,
behoeften en beweegredenen van individuele
betrokkenen. Goede persona’s zijn gebaseerd
op echte mensen en hebben eigenschappen
die richtinggevend zijn in een project.

Visueel denken

Personas
Hoe werkt het?
Persona’s worden geconstrueerd op basis van
gegevens van ‘echte mensen’, vaak op basis
van interviews. Ze worden zo gekozen dat ze
samen de belangrijkste gedragskenmerken en
motivaties van betrokkenen afdekken - denk
aan ‘tech savyness’ of aan eetpatronen. In de
Doetank Masterclass gebruiken we elementen
van persona’s om in te gaan op individuele
belangen van betrokkenen - bijvoorbeeld om
een aansprekend verhaal te construeren voor
een opdrachtgever.

Wat heb je eraan?
Persona’s helpen om je in te leven in andere
betrokkenen. Het helpt om je met een team
van verschillende organisaties te focussen
op de ‘eindgebruiker’: “Maar hoe helpt deze
vernieuwende oplossing de familie Versteeg?”

Meer informatie
Er zijn veel voorbeelden te vinden online. Een
klassieker is dit artikel van Pruitt en Grudin:
“Personas: Practice and Theory” (2003).
Je kan ook contact opnemen met je Coach.

Onderzoeken

Video interview

Een simpele video camera in gebruik voor Doetanks
(afbeelding: www.taxibrousse.wordpress.com)

Wat is het?
Het video interview is de snelste manier om te
documenteren wat je doet. Het duurt per keer
ongeveer 5 minuten. Het vereist twee mensen
- een verslaggever die gerichte vragen stelt en
de persoon die de vragen beantwoordt. Van
elke Doetank wordt verwacht dat ze wekelijks
een video uploaden op Vimeo om elkaar op de
hoogte te houden en het leerproces in kaart
te brengen.

Onderzoeken

Video interviews
Hoe werkt het?
Begin met een makkelijke vraag die het
onderwerp aangeeft, zoals “Kan je vertellen
wie je bent en wat je doet?”. Dit helpt de
geïnterviewde om op gang te komen. Vraag
dan door naar specifieke aspecten en eindig
met een actiegerichte vraag. Zorg dat het
geheel niet langer is dan 3 minuten - dat zijn
al snel 500 woorden(!). Als het niet goed gaat,
doe het dan gewoon over. Upload vervolgens
je clip op Vimeo of Youtube. En draai de rollen
ook eens om!

Wat heb je eraan?
Door wekelijks een video op te nemen, kan je
snel je voortgang documenteren. Het helpt bij
(zelf)reflectie en het delen van ervaringen met
je coach en Slimmernetwerkers.

Meer informatie
Goede tips: www.creativetriage.
com/2010/07/28/16-flip-camera-interviewtips-for-community-hospital-videos/
Je kan direct aan de slag, er zijn camera’s
beschikbaar. Kom je er niet uit, mail ta@kl.nl

Business Case

Input / Output
model

(verwachte)

INPUT:

- Reputatie: de
gemeente loopt
risico als het mis
gaat (=kwalitatief)
- 12 halve dagen &
kosten van een
cursus (=kwantitatief)

(geschatte)

OUTPUT:
√ Een gezin uit de
problemen (=kwalitatief)
√ De gemeente
positief in het
nieuws (=kwalitatief)
 ekelijks ca. 4 uur
√ W
minder kwijt met
langs elkaar heen
werken (=kwantitatief)

Input/ Output model toegepast op organisatie niveau

Wat is het?
Dit is een denkkader voor productiviteit door
te kijken naar input (investeringen) en output
(beoogde resultaten). Het is van belang
dat Doetanks zowel over kwalitatieve als
kwantitatieve aspecten nadenken. Vernieuwen
gaat immers niet alleen over efficienter
werken, maar vooral ook over wat het oplevert
voor de burger. Het model werkt op het niveau
van Doetank, organisatie, en maatschappij.

Business Case

Input /
Output Model
Hoe werkt het?
Voor startende Doetanks is het nuttig om
input en output van de Doetank zelf te
formuleren. “Wat wil je dat je Doetank
uiteindelijk oplevert? En welke input is
daarvoor nodig “(tijd, middelen, mensen)?
Deze vragen helpen om richting te geven
aan het Doetank-proces en om oplossingen
toe te snijden op specifieke situaties. Gebruik
het model ok om te formuleren wat er niet
goed gaat in de huidige situatie. Het model
voorkomt dat ideeën gaan “zweven”.

Wat heb je eraan?
Het model helpt om zakelijke argumentaties
te ontwikkelen, om organisaties te vinden
waar de oplossing kunnen worden toegepast.
Het biedt houvast voor het meten van
resultaten achteraf.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op:
www.slimmernetwerk.nl/doetanks
Voor ondersteuning, mail:
wouter.vandertorre@tno.nl

Planning

Actieplanner

Een Actieplanning aan het begin van een Doetank

Wat is het?
Doetanks zijn gericht op ‘doen door
samenwerken’. Een Actieplanner is een grote
poster om gezamenlijk te plannen wat ‘in
ieder geval’ moet gebeuren, en waarvoor en
wanneer de groep bij elkaar komt. De opzet
van de poster dwingt ook om na te denken
wat er nu direct al kan gebeuren, met wat we
weten en kunnen als Doetank groepje.

Planning

Actieplanner
Hoe werkt het?
Eerst schrijven individuele Doetankleden
op losse kaartjes welke acties ze belangrijk
vinden. Vervolgens legt iedereen zijn / haar
kaartje uit over drie delen van de poster:
wat er ‘nu direct’ moet gebeuren, wat er
‘daarna’ moet gebeuren, en wat er ‘later’
kan. Dit brengt een gesprek op gang over
wat echt belangrijk is, en wat prioriteit heeft.
De fysieke opzet met losse kaartjes en een
groot vel verlevendigt een vergadering en
stimuleert het nemen van eigenschap over
acties. Vergeet geen foto’s te maken!

Wat heb je eraan?
Het helpt om overzicht te hebben en om op
een slimme manier overeenstemming te
bereiken over wat er op z’n minst gedaan moet
worden, en in welke volgorde.

Meer informatie
Voor een vergaand voorbeeld van visuele
planning, Post-it planning, zie deze video:
www.youtube.com/watch?v=fWjZ8n4rU2s
Voor ondersteuning kan je bij je coach terecht.

Slimmernetwerk

Doetanks
Gereedschapskist
Hoe werkt deze kaartenset?
Kies met je Doetank de middelen die passen
bij de aanpak van je vraagstuk of werkwijze.
Deze gereedschapskist is daarbij een nuttige
ruggensteun en een bron van inspiratie.
Voor elk van de instrumenten geldt dat
ze andere mensen hielpen om sneller en
efficiënter te werk te gaan. Als Doetanker
kun je de hulp inroepen van de bijgenoemde
ervaringsdeskundige. Hij of zij kent de ‘ins en
outs’ van de toepassing ervan.

Meer gedeelde instrumenten...
Uiteindelijk moet de gereedschapskist verder
gevuld worden door het Slimmernetwerk
en Doetankers zelf. Maak jij binnen jouw
Doetank of elders gebruik van andere
instrumenten of heb je zelf een methode
ontwikkeld? Deel het met de rest van het
netwerk! Neem contact op met Thomas van
Andel: ta@kl.nl om jouw instrument toe te
voegen aan deze Doetank Gereedschapskist.
We wensen je veel succes!
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