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Hoofdstuk 1 Context en vraagstelling
In januari 2010 werd door het ministerie van LNV1 en Agentschap NL de volgende opdracht verstrekt aan
het Ontwikkelcentrum:
“Ontwerp een visieplaat voor het NME beleid vanuit een informatie- en systeemtechnische invalshoek. De
basis is de NME nota “Kiezen, leren en meedoen – naar een effectieve inzet van NME in NL”2

De aanleiding voor de opdracht was: “Het onderwerp NME is een breed onderwerp, waar nog veel
vraagstukken leven. Ook beleidsmatig, binnen het departement, leven er nog vraagstukken rondom NME
en is er behoefte aan ordening. Deze ontwikkelingen versterken de overtuiging van LNV dat er nu
behoefte is aan een goed ontwerp”3.
In de periode tussen half januari en half april 2010 is door middel van een aantal workshops met het
ministerie van LNV, Agentschap NL en het Ontwikkelcentrum gewerkt aan twee visualisaties. De eerste is
een gezamenlijke visieplaat op het vigerende NME beleid. In de tweede plaat is een vertaalslag gemaakt
naar de benodigde ICT functionaliteiten. Deze functionaliteiten geven een indruk van het geheel aan ICT
componenten dat nodig is om het NME beleid integraal te kunnen realiseren. De twee visualisaties zijn
als bijlagen bij dit document gevoegd.
De eerste plaat, de visualisatie van het beleid geeft een overzicht van:
 de doelgroep van het beleid met haar kenmerken en activiteiten
 de doelstellingen en effecten die beoogd worden met het beleid
 de processen die nodig zijn om het beleid te kunnen realiseren
 de groepen van betrokken actoren en hun rol.
Uitgangspunt bij de visualisatie is het beleidsdocument met daarin vijf speerpunten3 :
1. een gezamenlijke agenda: op welke inhoudelijke thema’s richten NME activiteiten zich
2. vraaggericht werken als uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van NME activiteiten
3. de primaire doelgroep voor het NME beleid is jeugd en jongeren
4. denken en doen: het handelingsperspectief voor de doelgroep is belangrijk bij NME educatie
5. bestuurlijke samenwerking: meer samenhang in ontwikkeling en aansturing van beleid.
De tweede plaat, visualisatie van de ICT functionaliteiten is voorzien van een inhoudelijke toelichting en
een beknopte analyse van te verwachten knelpunten. Met de werkgroep is een aanzet gemaakt tot
prioritering van te nemen acties. Daarnaast is een eerste analyse van bestaande NME sites gemaakt,
getoetst aan de gewenste functionaliteiten zoals weergegeven in de functionele plaat.
Met beide visieplaten en bijbehorende toelichting is een stap gezet naar de ordening van het NME
beleid. De visieplaten bieden daarnaast handvatten om met betrokken partijen het gesprek aan te gaan

1 Daar waar in dit document het Ministerie van LNV wordt genoemd, dient dit door de lezer vervangen te worden door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (sinds de aanstelling van het Kabinet Rutte-Verhagen).
2
Bron: ‘Resultaten startworkshop NME”, een powerpoint verslag van de workshop van 14 januari 2010, versie 2 d.d. 27 januari 2010
3 Bron: “Kiezen, leren en meedoen, naar een effectieve inzet van natuur- en milieu-educatie in Nederland, 2008-2011”
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over hun bijdrage aan de realisatie van het NME beleid4.
De oorspronkelijke platen zijn op A0-formaat afgedrukt en in bezit van het ministerie van LNV, van
Agentschap NL en van het Ontwikkelcentrum. Van beide platen is ook een PowerPoint presentatie
gemaakt.
Medio april is de gevisualiseerde zienswijze gepresenteerd aan een bredere groep dan de werkgroep. De
aanwezigen waren afkomstig van het NME programmabureau van Agentschap NL, van de Groene Kennis
Coöperatie (GKC) en van het ministerie van LNV. In deze bijeenkomst werd duidelijk dat het overbrengen
van de visie op de betrokkenen aandacht behoeft, omdat het een conceptuele weergave is van het
denkproces dat de werkgroep heeft doorlopen. Vandaar dat in de werkgroep is besproken hoe het
vervolg het beste ingevuld zou kunnen worden.
Dit heeft geresulteerd in de volgende deelvragen voor het vervolg:
1. implementeer één of meerdere pilots rondom thema’s op het gebied van NME en werk daarin
ook de portaalsystematiek verder uit
2. ontwikkel activiteiten rondom de professionalisering van NME partijen om het gevisualiseerde
NME beleid goed ‘tussen de oren te krijgen’
3. werk de technische architectuur met bijbehorende standaarden verder uit
4. zet trainingen voor toekomstige gebruikers op, waarin ondersteuning wordt geboden voor het
aanleveren van content en andere activiteiten rondom gebruik en beheer van de
portaalsystematiek
5. ontwikkel de wijze waarop de toekomstige NME kennis-infrastructuur kan worden beheerd en
gefinancierd (business modellen).
In de nu volgende hoofdstukken worden deze deelvragen nader uitgewerkt.

4 Een uitgebreide rapportage over dit traject staat in het document “Rapportage deelprogramma NME Kennis en ICT” versie 0.6, juli 2010
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Hoofdstuk 2 Visie op het vervolg
Hét probleem van NME is de versnippering. Zowel in de beleidskeuzes, als in de vele initiatieven ‘in het
veld’. Er zijn heel veel projecten, er zijn heel veel lespakketten en er zijn veel websites die voor diverse
doelgroepen content in allerlei soorten en maten aanbieden. Vaak zijn deze initiatieven niet met elkaar
verbonden en wordt het wiel vele malen uitgevonden. Op deze manier wordt niet alleen overheidsgeld
niet effectief besteed, maar ook kennis niet goed gedeeld, noch de eindgebruiker optimaal bediend.
Dit maakt ook dat de effecten van het beleid moeilijk controleerbaar en meetbaar zijn. De behoefte bij
de opdrachtgevers is om meer samenhang binnen thema’s op het gebied van NME te bewerkstelligen.
Op die manier kan de doelgroep makkelijker aansluiting vinden bij NME en daar ervaringen opdoen in de
praktijk. Het beoogde effect is dus bundeling van de activiteiten op het gebied van NME (een
systeemverandering) teneinde betrokkenheid en gedragsverandering te creëren bij de doelgroep.
De stip op de horizon is een portaalsystematiek, hier wordt met behulp van dit plan naar toe gewerkt.
Hierin kunnen de diverse doelgroepen voor NME op vergelijkbare wijze worden bediend en worden
content, expertise, diensten en partijen op zowel lokaal als nationaal niveau gevonden. Cruciaal is om
vast te stellen welke organisaties uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van de diverse
taakgebieden. Het gaat hierbij om functioneel en/of inhoudelijk gebied en landelijk en/of lokaal niveau.
In de visualisaties is een inspirerende visie weergegeven op de mogelijkheden van ICT om een impuls te
geven aan het NME beleid. Deze visie is op zich inspirerend, maar wordt pas waardevol als het veld haar
gaat omarmen. Ervaring leert dat een planmatige, centraal gestuurde implementatie van het beleid ten
koste gaat van het draagvlak. Belangrijker is echter nog dat daarmee geen recht gedaan wordt aan de
creatieve kracht van de medewerkers in het veld.
Daarom is gekozen voor een ‘pilotstrategie’, die wordt gekenmerkt door:
1. een plateaugerichte aanpak: dat wil zeggen dat er geen uitgewerkt stappenplan is opgesteld,
maar dat er wel een heldere visie is, de stip op de horizon. Te weten: primair de realisatie van de
portaalsystematiek. Na ieder plateau wordt geëvalueerd en wordt het volgende plateau
gedefineerd zodat wordt toewerkt naar het einddoel.
2. de pilots staan centraal: er zijn vele goede initiatieven in het NME veld. In plaats van centraal een
nieuwe infrastructuur te definiëren, wordt in het veld gespeurd naar initiatieven, die passen in
de visie. Deze initiatieven worden in ons programma geadopteerd en zodoende verder gebracht.
De leerervaringen en kennis die in deze pilots zijn opgedaan, worden gebundeld en beschikbaar
gesteld.
3. een iteratief proces van ontwikkelen van een kennisinfrastructuur: opgebouwd vanuit compacte,
overzichtelijke plateaus met een duidelijk resultaat. De ervaringen en inzichten die in deze
plateaus zijn opgedaan, worden gebundeld in conferenties, die op twee momenten
georganiseerd worden, voorafgaand en na afloop van ieder plateau. Hierbij spelen enkele
expertgroepen een belangrijke rol. Zij verzamelen de actuele kennis en ervaring en stellen deze
beschikbaar aan de pilots. Zo ontwikkelt zich langzamerhand een kennisinfrastructuur.
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Leitmotiv voor problematiek én aanpak
Zowel de problematiek rondom NME (= het gebrek aan onderstaande), als de gewenste effecten laten
zich in een paar kernwoorden vatten:

INTEGRATIE
&
SAMENHANG

AANSLUITING

+

&
BELEVING

BUNDELING

=

&
BETROKKENHEID

Deze kernwoorden zijn ook toegepast op de uitwerking van de aanpak van de vervolgopdrachten. Dat
betekent dat bij de uitwerking van de deelopdrachten:
- deze in samenhang zullen worden uitgewerkt
- het draait om aansluiting van betrokken partijen
- het verhogen van de beleving door middel van inspraak en interactie van groot belang is (cocreatie).
De partijen die actief zijn op het gebied van NME worden betrokken en meegenomen in de nieuwe
zienswijze op NME Kennis en ICT en betrokken bij de verdere keuzes die nog gemaakt moeten worden.
Een voorbeeld waar betrokken partijen inspraak kunnen krijgen is de keuze voor ‘best practices’ die als
pilots verder zullen worden doorontwikkeld in de portaalsystematiek. De kans dat de ervaringen en
uitkomsten van de pilots vervolgens ook actief in breder verband worden meegenomen wordt daarmee
vergroot (inktvlekwerking).

Concrete aanpak deelopdrachten
Integratie & samenhang in de uitvoering
De aan het einde van Hoofdstuk 1 genoemde deelopdrachten zullen niet los van elkaar worden
ontwikkeld of beantwoord, maar in samenhang. De pilotstrategie zal worden gebruikt om:
- websites en/of ICT functionaliteiten door te ontwikkelen
- technische architectuur en infrastructuur te toetsen en te optimaliseren
- gebruikers te betrekken en steeds beter te ondersteunen
- zaken als beheer en businessmodellen te testen en te verbeteren.
Dit betekent overigens niet dat al deze onderwerpen op een nulpunt starten. Per onderwerp wordt er
naar gestreefd om eerst een basis neer te zetten, die vervolgens door middel van praktijktoetsing
(tijdens de pilots) kan worden aangepast en verbeterd. In het geval van de architectuur zal bijvoorbeeld
worden gestart met een project start architectuur (PSA), die binnen de functionele architectuur en reeds
bestaande deelarchitecturen zal worden opgesteld (bijv. het vier-lagen model).
Vanuit de gedachte van samenhang zijn de deelopdrachten iets anders gegroepeerd en benoemd:
1. pilots: dit behelst de strategie om bestaande best practices te selecteren en door te ontwikkelen
aan de hand van de functionele visie op het NME beleid. Hierbij worden nadrukkelijk ook
doelgroepen en NME betrokkenen in het selectieproces meegenomen. Op deze manier wordt
betrokkenheid met en draagvlak voor de keuze van de pilots gewaarborgd
 deze opdracht wordt ondergebracht in de werkgroep “deelprogramma- en pilot
management”
2. professionalisering van partijen: de veranderaanpak om NME betrokkenen mee te nemen in de
visie op het NME Beleid en de uitwerking daarvan voor wat betreft ICT. Zij zullen herhaaldelijk
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actief betrokken worden in evaluaties van pilots (co-creatie) en aan hen zal inspraak worden
gegeven in te kiezen pilots of verbeteronderdelen. Daarbij zullen de doelgroepen ook actief
worden betrokken in de diverse stadia van het gehele project
 deze deelopdracht wordt “draagvlak: communicatie en verandermanagement”
3. technische architectuur en standaarden: dit behelst niet alleen de architectuur, maar ook de te
gebruiken infrastructuur en toe te passen technische standaarden en protocollen
 dit wordt “architectuur & infrastructuur “
4. trainingen voor gebruikers: dit betreft de wijze waarop nieuwe portalen en sites in gebruik
genomen gaan worden, hoe de ondersteuning wordt vormgegeven en hoe content beheerd zal
gaan worden. Behalve trainingen zijn hier ook andere vormen van ondersteuning denkbaar en
wenselijk (bijvoorbeeld een helpdesk, handleidingen, etc.)
 deze deelopdracht wordt “beheer & ondersteuning”
5. business modellen: dit gaat over de wijze waarop partijen de NME infrastructuur financieel in de
lucht zouden kunnen houden. Hierbij is het zeer waarschijnlijk dat organisaties ook zullen
moeten samenwerken om te vermarkten diensten aan te kunnen bieden.
 dit wordt “samenwerken & business modellen”.

Aansluiting & beleving
Tijdens de afsluitende werksessie van de vorige opdracht is gebleken hoe lastig het is om de ontwikkelde
visualisering over te brengen bij mensen die niet intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming
ervan. Het is belangrijk om hiervoor de tijd te nemen en de dialoog op te zoeken tijdens het uitleggen
van de visualisering. Ook geldt hierbij dat er moet worden geïnvesteerd in het regelmatig herhalen en
eventueel aanpassen van de boodschap. Last but not least is het gemakkelijker wanneer de materie
concreet kan worden toegepast rondom een pilot en die niet blijft hangen in algemene concepten en
hoge abstracties.
Dit betekent dat er voorafgaand aan en na afloop van de ontwikkeling van pilots met betrokkenen in het
NME-veld een bijeenkomst wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de visie uitgelegd,
worden afgelopen ervaringen gedeeld en worden de komende pilots gekozen. Aan de pilots worden
vervolgens “opdrachten” meegegeven. Op deze manier wordt stapsgewijs inzicht en inspraak gecreëerd.
Deze veranderaanpak wordt “event driven change” genoemd, ervaringen en input van de grotere groep
tijdens cocreatie- en evaluatiebijeenkomsten worden meegenomen in de uitwerking in een kleiner
gremium (de pilot-omgeving en projectgroep).

Bundeling & betrokkenheid
Een langere termijn visie
De aanpak voorziet in een aantal opeenvolgende pilots. Telkens worden één of meer bestaande
initiatieven beetgepakt en zo universeel mogelijk geoptimaliseerd. Het uitgangspunt is dat bestaande
best practices zich bottum-up als een inktvlek gaan verspreiden. Dit wordt bereikt door per pilot te
focussen op het optimaliseren van één of meer (groepen van) functionaliteiten. De tijdshorizon loopt
daarbij tot 2013.
Iedere pilotfase (plateau) duurt globaal een half jaar, waarna die fase wordt afgerond met de hierboven
genoemde cocreatie- en evaluatiebijeenkomsten. De organisatie hiervan zal een doorlooptijd van één of
twee maanden kennen (voorbereiden, doen, vastleggen, etc.).
Pro-actief en blijvend betrekken van de doelgroep
Het is relevant om de doelgroepen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Bij voorkeur al in de
fase van de eerste keuze van de pilots. Hierbij kan door middel van een kwalitatief gebruikersonderzoek

7

de doelgroep worden bevraagd naar hun mening over goede en minder goede NME sites.
De primaire doelgroep van de portaalsystematiek bestaat uit: educatoren, docenten en leerkrachten,
ouders en medewerkers van tussen- en naschoolse opvang. Tevens kunnen in dit stadium NMEprofessionals worden betrokken en moet de jeugd zelf niet worden vergeten. Deze laatste groep is
misschien niet de beoogde primaire gebruikersgroep van de portaalsystematiek, maar wel de doelgroep
waar het beleid uiteindelijk op is gericht. Hun feedback en opmerkingen kunnen van grote waarde zijn.
Het is zinvol om de doelgroepen blijvend te betrekken in de ontwikkeling van de NME pilots, zodat hun
feedback optimaal gebruikt wordt. Bovendien kunnen gemaakte keuzes achteraf goed worden
verantwoord.

De aanpak in schema
In figuur 1. wordt de aanpak van de vijf deelopdrachten weergegeven. De selectie van de eerste pilots
wordt gedaan op basis van de functionele visie op ICT van het NME beleid en met behulp van het
kwalitatief gebruikersonderzoek. Ook de beleidsmatige voorkeur zal worden meegenomen in de
uiteindelijke keuze. Vervolgens wordt een startbijeenkomst georganiseerd met betrokken partijen uit het
NME veld waarin hen de visie en aanpak wordt uitgelegd en hen om input wordt gevraagd.
Parallel aan deze stappen wordt gewerkt aan de PSA, aan de wijze waarop ondersteuning voor
gebruikers kan worden georganiseerd en aan een aantal te toetsen business- en beheermodellen.
Na afronding van de eerste pilots worden deze geëvalueerd, worden lessen getrokken en worden de
volgende pilots geselecteerd. Dit herhaalt zich zo een aantal keer (plateau’s), totdat een kritische massa
ontstaat van NME sites en portalen die de realisatie van het NME beleid daadwerkelijk goed faciliteren.
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Figuur 1. Visuele weergave van de vijf deelopdrachten.
De cijfers in rood verwijzen naar de deelopdrachten, met tussen haakjes de oorspronkelijke benaming:
1. pilotstrategie (de portaalsystematiek met bijbehorende functionaliteiten)
2. draagvlak: communicatie en verandermanagement (professionalisering en betrokkenheid van
partijen)
3. architectuur & infrastructuur (technische architectuur en standaarden)
4. implementatie, beheer & ondersteuning (trainingen voor gebruikers)
5. samenwerken & business modellen (business modellen)

9

Hoofdstuk 3 Doelstellingen, resultaten en fasering
NME Kennis en ICT maakt deel uit van het programma NME dat binnen Agentschap NL wordt uitgevoerd.
Het traject is daarmee een deelprogramma. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het
deelprogramma besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van de verschillende
werkgroepen die per deelopdracht gevormd worden. En tenslotte wordt de fasering van het
deelprogramma besproken. Hierbij zijn de voorbereidingsfase en de activiteiten die vallen onder het
eerste plateau nader uitgewerkt.

Beoogde doelstellingen
Er zijn twee doelstellingen ten aanzien van dit deelprogramma. De uiteindelijke stip op de horizon is een
portaalsystematiek waarin de diverse doelgroepen voor NME op vergelijkbare wijze worden bediend en
waar content, expertise, ondersteunende diensten en partijen zowel op lokaal als op nationaal niveau
kunnen worden gevonden en gebruikt. Daarnaast streeft de opdrachtgever een kennisinfrastructuur
rondom NME na, die ook kan blijven bestaan als het programma NME is afgerond. Dit traject is zo
vormgegeven dat het werken naar een portaalsystematiek samengaat met het opbouwen en delen van
kennis rondom NME.
Van belang is dat aan het eind van dit deelprogramma (eind 2012, begin 2013) duidelijk is bij welke
landelijke partijen de verantwoordelijkheid voor diverse inhoudelijke thema’s is belegd en wie
verantwoordelijk is voor het beheer van de functionele componenten binnen de samenhangende NME
ICT-infrastructuur. Zodat, na afronding van het deelprogramma, NME volop verder gaat.

Deelopdrachten en -resultaten
In hoofdstuk 2 zijn de 5 deelopdrachten gedefinieerd. In deze paragraaf zullen de op te leveren
resultaten per deelopdracht worden besproken. Het deelprogramma zal worden georganiseerd in
werkgroepen, die zijn ingedeeld in lijn met de gegeven deelopdrachten. Tijdens de voorbereidingsfase
zal voor diverse deelresultaten een “basisversie” worden opgeleverd, waarmee de eerste pilots gestart
kunnen worden. Op basis van ervaringen die tijdens pilots worden opgedaan zullen de werkgroepen de
diverse deelresultaten per plateau doorontwikkelen.
Hieronder staan de opdrachten en deelresultaten per werkgroep:
1. “programma- & pilotmanagement”
Opdracht: het aansturen van de ontwikkeling van de gewenste portaalsystematiek op basis van
bestaande omgevingen, binnen de kaders van het NME beleid en de functionele architectuur
zoals opgenomen in bijlage.
Op te leveren deelresultaten zijn o.m.:
a. de organisatie en bemensing van het deelprogramma en werkgroepmanagers/-experts
b. een plan van aanpak op werkgroep niveau voor ieder plateau (inclusief budgettering en
een matrix met deelresultaten per werkgroep per plateau – wie doet wat wanneer)
c. de pilotafbakening en criteria ter ondersteuning van de selectie van de pilots
d. globale (format voor) plannen van aanpak per pilot (inclusief afbakening te ontwikkelen
functionaliteiten, budgettering, etc.)
e. inventarisatie van mogelijke partners voor de ontwikkeling en design portaalsystematiek
f. voortgangs- en evaluatierapportages ter ondersteuning van de besluitvorming in de
Stuurgroep (inclusief financiële verantwoording)
g. briefings voor de werkgroepen (basis voor hun eigen plannen van aanpak)
h. voortgangspresentaties ten behoeve van de bijeenkomsten met het NME veld.
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2. “architectuur & infrastructuur”
Opdracht: ontwikkel en bewaak de gewenste functionele en technische architectuur (op basis
van de aanzet die is opgenomen in de bijlage) met bijbehorende standaarden en tools voor de
NME sector, in samenwerking met betrokken partijen (zoals Kennisnet en OPK).
Draag tevens zorg voor een toegewezen infrastructuur waarop de portaalsystematiek kan
functioneren.
Op te leveren deelresultaten zijn:
a. de organisatie en bemensing werkgroep
b. een plan van aanpak op werkgroep niveau voor ieder plateau (inclusief budgettering)
c. Project Start Architectuur (PSA)
d. de beschrijving van de NME infrastructuur
e. de werkwijze voor ondersteuning en bewaking van werkzaamheden en standaarden in
het kader van architectuur en infrastructuur binnen de pilots
f. het overzicht van te hanteren standaarden en tools
g. voortgangsrapportages voor programmamanagement
h. voortgangspresentaties ten behoeve van de bijeenkomsten met het NME veld.
3. “beheer & ondersteuning”
Opdracht: ontwikkel en ondersteun op het gebied van methoden, technieken en kennis voor de
implementatie. Biedt tevens ondersteuning bij de verankering van de portaalsystematiek in het
veld. Denk daarbij aan opleidingen, maar ook gebruikersondersteuning en beheer van de
infrastructuur.
Op te leveren deelresultaten zijn:
a. de organisatie en bemensing werkgroep
b. een plan van aanpak op werkgroepniveau voor ieder plateau (inclusief budgettering)
c. de beschrijving van de soorten beheer voor de NME infrastructuur in het algemeen en
de portaalsystematiek in het bijzonder
d. de inventarisatie van de gewenste vormen van ondersteuning
e. de inventarisatie van organisaties die beheer- en ondersteuningstaken kunnen leveren
f. het advies voor inrichting beheer, inclusief verantwoordelijke organisaties
g. het advies voor de opzet van de gebruikersondersteuning, inclusief verantwoordelijke
organisaties
h. voortgangsrapportages voor programmamanagement
i. voortgangspresentaties ten behoeve van de bijeenkomsten met het NME veld.
N.B. de resultaten van deze werkgroep zijn direct gerelateerd aan de doelstellingen van de
opdrachtgever. De werkgroepmanager zal samen met de programmamanager en de
Stuurgroep opereren als het gaat om het daadwerkelijk benaderen van partijen die een rol
kunnen gaan spelen in het beheer en de ondersteuning van de NME kennis infrastructuur
4. “samenwerking & business modellen”
Opdracht: ondersteun de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (bijv. door advisering op
het gebied van halen/brengen en de vastlegging in contracten) en het ontwikkelen van business
cases voor de samenwerkende partners.
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Op te leveren deelresultaten zijn:
a. de organisatie en bemensing werkgroep
b. een plan van aanpak op werkgroep niveau voor ieder plateau (inclusief budgettering)
c. de beschrijving van manieren van samenwerken
d. de inventarisatie van mogelijke business modellen
e. het advies voor te toetsen manieren van samenwerking en te exploreren business
modellen
f. voortgangsrapportages voor programmamanagement
g. voortgangspresentaties ten behoeve van de bijeenkomsten met het NME veld.
5. “draagvlak: communicatie en verandermanagement”. (zie ook bijlage 2)
Opdracht: zorg voor betrokkenheid van NME betrokkenen en doelgroepen, door o.m. algemene
communicatie over voortgang, het ondersteunen van onderzoek onder en communicatie met de
doelgroep en het delen van inzichten en ervaringen uit de pilots en de werkgroepen met NME
betrokkenen.
Op te leveren deelresultaten zijn:
a. de organisatie en bemensing werkgroep
b. een plan van aanpak op werkgroep niveau voor ieder plateau (inclusief budgettering)
c. de opzet van het kwalitatief onderzoek onder de doelgroep (en het doen of uitbesteden
van het onderzoek zelf), o.a. om input te verzamelen om best practices te selecteren
d. het communicatieplan
e. de uitvoering en/of aansturing van de algemene communicatie met de doegroep en
NME betrokken
f. de organisatie van het programma, de locatie en de uit te nodigen deelnemers voor de
bijeenkomsten met NME betrokken, met als doel:
 visie NME beleid te delen (speerpunten van beleid, doelgroepen, actoren,
processen) en verbetersuggesties verzamelen
 de vertaling van NME beleid naar ICT beleid te delen en verbetersuggesties te
verzamelen
 aanpak deelprogramma NME kennis en ICT te delen en de startsituatie per
werkgroep toe te lichten
 keuze pilots voor te bereiden: samen met NME betrokkenen de best practices
selecteren uit de shortlist en peilen waar positieve energie bestaat om mee te
werken en door te ontwikkelen
g. voortgangsrapportages voor programmamanagement
h. voortgangspresentaties ten behoeve van de bijeenkomsten met het NME veld.

Fasering en activiteiten
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, wordt in dit deelprogramma gewerkt met verschillende plateaus.
De tijdshorizon van het deelprogramma loopt tot eind 2012, begin 2013.
Een plateau bestaat uit een start met een cocreatie–bijeenkomst en sluit af met een
evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten met de afsluiting van het ene plateau en de start van het
volgende plateau worden zoveel mogelijk gecombineerd in één fysieke bijeenkomst. De doorlooptijd van
de organisatie van de bijeenkomst en de fysieke bijeenkomst zelf, bedraagt één á twee maanden. In deze
bijeenkomsten gaat het om informeren, evalueren, leren en kiezen. Binnen de gestelde tijdshorizon
kunnen op deze wijze maximaal vier plateau’s worden doorlopen.
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In deze paragraaf worden de activiteiten beschreven die ter voorbereiding op het eerste plateau en
tijdens het eerste plateau plaatsvinden. Deze voorbereidingen leveren de “basisversie” op, waarmee de
werkgroepen aan de slag kunnen. Vervolgens worden de activiteiten in het eerste plateau beschreven.
De doorlooptijd van de bijeenkomsten en de volgende plateaus worden daarna beschreven en in figuur 2
en 3 schematisch weergegeven.
Voorbereidingen (aug-okt 2010)
Tijdens de voorbereidingsfase zullen onder meer de volgende activiteiten worden ontwikkeld:
- de inrichting organisatie deelprogramma en werkgroepen (bemensing, werkplek, ondersteuning)
- het opstellen plannen van aanpak (op niveau deelprogramma en werkgroepen) voor het eerste
plateau
- keuze van pilots voorbereiden; van long-list naar short-list door middel van:
o een kwalitatief gebruikersonderzoek van goede NME websites, best practices
o een objectieve analyse van best practices op basis van functionele architectuur (kader)
o input vanuit bestuurlijk perspectief (voorkeuren inhoudelijke thema’s en regio’s)
o NME organisaties die zich vrijwillig aanmelden en graag willen doorontwikkelen
- opstellen aanzet/format pilotplannen
- opstellen PSA (Project Start Architectuur)
- inventarisatie mogelijke partners voor ontwikkeling en design portaalsystematiek (wellicht uit
bestaande mantelpartijen van Agentschap NL)
- formuleren basis voor verschillende business modellen
- opstellen basis beheerplan
o definiëren verschillende beheermodellen
o inventariseren welke soorten beheer door welke organisaties geleverd kan worden
o inventariseren van benodigde acties om beheer bij organisaties onder te brengen
- opstellen basis ondersteuningsplan
o eerste inventarisatie gewenste vormen van ondersteuning
o criteria voor keuze van organisaties die aanmerking komen om ondersteuning te leveren
o een overzicht van organisaties die ondersteuning kunnen leveren
- opstellen communicatie- en interactieplan
o bepalen doelen en doelgroepen communicatie
o mediamix samenstellen
o vaststellen wijze van interactie met doelgroepen (om betrokkenheid blijvend te
stimuleren)
o motto uitwerken
o huisstijl en logo (indien gewenst eigen stijl ontwikkelen)
o kernboodschappen bepalen
o detailplanning
- voorbereiden startbijeenkomst met een goede representatie van NME betrokkenen
o vaststellen doelstelling bijeenkomst
o opstellen programma en invulling
o werven en uitnodigen deelnemers startbijeenkomst onder betrokkenen bij milieu en
natuureducatie
o aansturing organisatie van de startbijeenkomst
Eerste plateau
Tijdens het eerste plateau zullen de volgende activiteiten worden ontwikkeld:
- houden startbijeenkomst met NME betrokkenen (eind okt 2010), met als doel:
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visie NME beleid te delen (speerpunten van beleid, doelgroepen, actoren, processen) en
verbetersuggesties verzamelen
o de vertaling van NME beleid naar ICT beleid te delen en verbetersuggesties te verzamelen
o aanpak deelprogramma NME kennis en ICT te delen en de startsituatie per werkgroep toe te
lichten
o keuze pilots voor te bereiden: samen met NME betrokkenen de best practices selecteren uit
de shortlist en peilen waar positieve energie bestaat om mee te werken en door te
ontwikkelen
definitieve keuze maken voor de pilots door de Stuurgroep
pilot voorbereiden met betrokken organisaties (nov – dec 2010)
o vaststellen welke stakeholders betrokken worden (en tijdelijk uitbreiden task force)
o in kaart brengen stand van zaken bestaande infrastructuur en bevestigen te ontwikkelen
functies in hoofdlijnen (projectbriefiing)
o vaststellen aanwezige capaciteit (bijv eigen pilotmanager) en leveranciers en gewenste
aanvullingen vanuit deelprogramma (indien nodig keuze uit shortlist van design- en
ontwikkelbureau’s)
o inrichten pilotorganisatie
eerste pilots (dec 2010 – april 2011)
o pilots worden projectmatig aangepakt. Er wordt een pilotprojectteam geformeerd waarin er
per pilot een plan van aanpak wordt opgesteld aan de hand van de volgende fasering:
- definitiefase (welke onderdelen van de bestaande NME site worden doorontwikkeld)
- ontwerp (doorvertaling naar Functioneel en Technisch ontwerp, alsmede design)
- realisatie (bouw functionaliteiten en ontwikkelen/aanpassen content)
- implementatie en testen
- gebruik(ers ondersteuning)
- evalueren samen met doelgroep en overgang naar beheer
afronding eerste plateau (mei – juni 2011)
o voorbereiden evaluatie en co-creatie bijeenkomst
o vaststellen lessons learned door werkgroepen (architectuur, business modellen, etc)
o pre-selectie volgende potentiële pilots (shortlist)
o rapportage aan Stuurgroep
o

-

-

-

Onderstaand is een globale tijdplanning van de volgende plateau’s. De invulling hiervan is afhankelijk van
de resultaten uit het vorige plateau.
- evaluatiebijeenkomst eerste pilots en keuze volgende twee pilots (mei - juni 2011)
- tweede pilots (juli - nov 2011)
- evaluatiebijeenkomst en keuze pilots derde plateau (dec – jan 2011)
- derde pilots (feb 2011 – juni 2012)
- evaluatiebijeenkomst en keuze pilots vierde plateau (jul - aug 2011)
- vierde pilots (sep 2012 – jan 2013)
- afronding feb – mrt 2013

In figuur 2 is de tijdlijn van de vervolgopdrachten afgebeeld. Figuur 3 geeft een visuele weergave van de
wijze waarop de aanpak en plateauplanning zich tot elkaar verhouden:
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Figuu 2. Tijdlijn vervolgopdrachten

Figuur 3. Schematische weergave plateauplanning
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Hoofdstuk 4 Organisatiestructuur
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de organisatiestructuur van het deelprogramma. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen de vaste deelprogramma-organisatie en de pilot-project organisatie. Voor
beide structuren is hieronder een aanzet gegeven.Tot slot worden de verschillende overlegstructuren
besproken.

Opdrachtgever: stuurgroep NME Kennis en ICT
Om slagkracht te verkrijgen en efficient met andere NME initiatieven af te kunnen stemmen, heeft het
ministerie van LNV aangegeven in de toekomst een taskforce NME op te willen zetten, waarvan een deel
zal optreden als stuurgroep voor het deelprogramma NME Kennis en ICT.
Het het directoraat Kennis en Innovatie binnen het ministerie van LNV is de primaire, inhoudelijke
opdrachtgever voor het deelprogramma NME Kennis en ICT. Daarnaast is het Agentschap NL - met
daarbinnen het programma NME – de formele opdrachtgever. Gezien de betrokkenheid van meerdere
onderdelen van het NME programma is het wenselijk dat de programmamanager NME van Agentschap
NL een actieve rol krijgt in de stuurgroep, danwel zich daarin laat vertegenwoordigen. Tenslotte is een
goede verankering van de groene kenniskolom wenselijk. Hiervoor zal de GKC deelnemen aan deze
stuurgroep tezamen met een vaste vertegenwoordiger vanuit het Ontwikkelcentrum.
Het is mogelijk om de stuurgroep tijdens pilots tijdelijk, zij het beperkt, uit te breiden met voor die pilot
relevante stakeholders. Voor de slagvaardigheid is het wenselijk dat de totale omvang van de Stuurgroep
niet boven de globaal tien leden komt. De stuurgroep komt niet op vaste tijdstippen bij elkaar, maar op
relevante momenten. Zowel om bijgepraat te worden over voortgang, als om input te geven op het
vervolg. Daarnaast wordt de stuurgroep iedere keer ten tijde van de afronding van een plateau actief
geinformeerd aan de hand van een stuurgroeprapportage, die kan dienen als ondersteuning voor
bijsturing. Zij is dus actief inhoudelijk betrokken bij het verloop van het project.
De wijze waarop de pilots worden aangestuurd zal expliciet een beslispunt zijn voor de stuurgroep.
Gezien de ambities, de dynamiek en de korte doorlooptijden kan worden gekozen voor time-boxing,
waarbij van tevoren wordt bekeken wat er kan worden ontwikkeld binnen een vaste tijd. Een andere
aanpak is om te sturen op de kwaliteit van het resultaat, waarbij “tijd” niet de begrenzende factor is.
De stuurgroep heeft onder meer de volgende taken:
- goedkeuren aanpak vervolg NME Kennis en ICT
- accorderen budgetten vervolg NME Kennis en ICT
- vaststellen wijze van besturing (tijd versus kwaliteit versus geld), accorderen van wijzigingen op deze
factoren danwel het nemen van maatregelen
- stakeholdermanagement, bijvoorbeeld met partijen in NME arrangementen die deelnemen aan een
pilot

Organisatie deelprogramma NME Kennis en ICT
In deze paragraaf wordt de organisatie van het deelprogramma NME kennis en ICT weergegeven. Er zijn
vijf werkgroepen met ieder een eigen manager, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en
uitvoering van haar aandachtsgebied. Tijdens de uitvoering van de pilots zullen de diverse
werkgroepmanagers meelopen binnen de pilot, daarnaast zullen zij aan werkoverleggen deelnemen. Wij
beschrijven hier de taken en de manier van werken in de werkgroepen.
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Bij de pilots zelf zal er veel nadruk liggen op de ontwikkeling en implementatie van ICT functionaliteiten.
De organisatie van de pilot wordt beschreven in de paragraaf ‘Pilot-projectorganisatie’.
De organisatie van het deelprogramma wordt als volgt vormgegeven:
1. “deelprogramma- & pilotmanagement”
Het deelprogramma wordt geleid door een deelprogrammamanager. Idealiter wordt de
programmamanager daarbij ondersteund door een secretaris en een adviseur.
De secretaris draagt zorg voor verslaglegging, archivering en ondersteunt bij bijvoorbeeld
communicatie werkzaamheden. De adviseur ICT en Onderwijs biedt ondersteuning aan de
deelprogrammamanager op inhoud, hij bewaakt conceptuele grenzen, helpt beslisdocumenten voor
de Stuurgroep voor te bereiden en geeft ongevraagd feedback aan de deelprogrammamanager
(voorkomen ‘bedrijfsblindheid’).
De deelprogramma manager is verantwoordelijk voor de organisatie van het deelprogramma en
tevens opdrachtgever voor de pilotmanager.
2. werkgroep “architectuur & infrastructuur”
Deze werkgroep zal bestaan uit de werkgroepmanager en een groep part-time deskundigen zij
hebben de volgende taken:
- gezamenlijk vaststellen van de PSA en deze overdragen aan de pilot-organisatie
- het actief toetsen van de architectuur aan de ervaringen die tijdens de pilots worden
opgedaan
- zoveel mogelijk aansluiten bij de expertise, standaarden en voorzieningen die al aanwezig
zijn (die van Kennisnet, Ontwikkelcentrum en GKC/OPK/WUR). Daarmee zouden een deel
van deze inspanningen qua financiering ook kunnen vallen binnen bestaande
subsidiestromen.
- het delen van ervaringen en het verzamelen vna input tijdens de conferenties met NME
betrokkenen.
Tegen het einde van een pilot zal de bezetting in de werkgoep wellicht toenemen om de overgang
naar een “live” infastructuur te ondersteunen en af te stemmen.
3. werkgroep “beheer & ondersteuning”
Deze werkgroep zal zowel een ontwikkelingstaak, als een uitvoerende taak krijgen (namelijk: het
leveren van ondersteuning). In de tijd kan – naarmate er meer plateau’s met pilot-iteraties zijn
doorlopen - de nadruk van het eerste verschuiven naar het tweede.
De taken van de werkgroep zijn:
- gebruikersondersteuning (bijvoorbeeld helpdesk en ondersteuning bij metadateren)
- geven van trainingen
- overige taken in het kader van het opzetten en uitvoeren van beheer.
Het ligt voor de hand om ook hier aan te sluiten bij en gebruik te maken van de diensten van
bestaande organisaties en ook hierbij geldt dat een deel van de financiering van deze inspanningen
onder bestaande subsidies kunnen vallen. Het team zal haar ervaringen delen met en input
verzamelen tijdens de conferenties met NME betrokkenen.
4. werkgroep “samenwerking & business modellen”
De werkgroep “samenwerken & businessmodellen” zal – naast de werkgroepmanager - bestaan uit
een vaste groep deskundigen. Zij zullen brainstormen, modellen opstellen en die actief toetsen aan
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de ervaringen die tijdens de pilots worden opgedaan. Zij zullen hun ervaringen delen tijdens de
conferenties, daar verdere input verzamelen van aanwezigen en voor aanvang van een volgend
plateau nieuwe aanbevelingen doen. Dit is een team dat niet full-time operationeel is, maar
periodiek bij elkaar komt. Deskundigen kunnen ook op basis van persoonlijke titel gevraagd worden
om hieraan deel te nemen.
5. werkgroep “communicatie en verandermanagement”.
De werkgroep “communicatie & verandermanagement” is primair verantwoordelijk voor het
veranderkundige deel. Zij zal bestaan uit een deskundige op het gebied van grootschalige
veranderinterventies en een communicatiedeskundige. De operationele ondersteuning zal deels
worden geleverd door mensen vanuit Kennisnet, Ontwikkelcentrum of GKC/OPK/WUR (nader te
bepalen), deels door de programmasecretaris en deels door mensen bij de pilotorganisaties zelf.
In figuur 4 wordt het organogram van het deelprogramma weergegeven.

Figuur 4. Organogram deelprogramma NME kennis en ICT

Pilot-projectorganisatie
De pilot-organisatie is een tijdelijke projectorganisatie voor de duur van de pilot. De organisatie is
ingericht als een ICT ontwikkeltraject, uitgebreid met werkgroepen vanuit het deelprogramma. De pilot
manager valt functioneel / hierarchisch onder de deelprogramma manager NME kennis en ICT.
De pilotmanagers dragen zorg voor:
- de voorbereiding van de pilots
- het toezien op kaders en voortgang tijdens de realisatie
- op gezette tijden overleg voeren met de werkgroepmanagers
- verantwoordingsrapportages aan de deelprogramma manager
Het is mogelijk dat een deelnemende pilotorganisatie een eigen projectmanager voordraagt. In dat geval
vormt de pilotmanager uit het deelprogramma de linking-pin met deze persoon.
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Het samenspel tussen de werkgroepmanager en de pilotmanagers
De werkgroepmanagers uit de vaste deelprogramma-organisatie nemen deel aan de pilotprojectoverleggen en zullen daar eventueel ook werkzaamheden uit (laten) voeren. Iedere
werkgroepmanager uit de deelprogrammaorganisatie moet een evenknie hebben bij de pilotorganisatie,
die ter plekke contactpersoon is en zaken kan regelen. Dit geldt ook voor activiteiten rondom interne
communicatie binnen de pilot-organisatie, waarbij ondersteuning (advies terminologie, doelstellingen,
tone of voice, etc) kan worden geleverd vanuit de werkgroep communicatie & verandermanagement.
Naast de aldus bekende werkgroepen, kent de pilot-organisatie nog de volgende teams:
- definitie & ontwerp
- realisatie
- test & implementatie.
De organisatie waar de pilot wordt uitgevoerd levert in principe zelf de teamleiders. Het is op dit
moment niet in te schatten wat de omvang van deze teams zal zijn.

Figuur 5. Organogram Pilot-projectorganisatie

Overlegstructuur
In onderstaande matrix wordt de overlegstructuur weergegeven
Overleg
Deelprogrammateam
Pilotprojectteams

Aanwezig
Deelprogrammamanager
Werkgroepmanagers
pilot-manager,
werkgroepmanager en
teamleiders

Stuurgroep
NME Kennis en ICT

Opdrachtgevers (Min. LNV +
Agentschap NL/NME);
Samenwerkingspartners
(Ontwikkelcentrum,
Kennisnet, GKC)

Werkgroepen

Werkgroepmanager en - leden

Frequentie
elke 2 weken
elke 2 weken
(N.B. in de andere week dan wanneer het
deelprogrammateam overlegt
- op relevante momenten
- bij afronding van een plateau en de
overgang naar een volgend plateau
- tijdens de uitvoering van de pilots bij de
overgangen van iedere projectfase
organiseren eigen overleggen met de
inhoudelijk betrokkenen en uitvoerenden
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Hoofdstuk 5 Geschatte inspanningen en overige kosten (indicatief)
Geschatte inspanningen
Per functie wordt indicatief de volgende inspanning geschat (in uren per week5). De bedragen worden
nader uitgewerkt in een begrotingsbijlage separaat bij dit projectplan.
Deelprogramma NME Kennis en ICT:
Functie

Deelprogramma
manager
Programma
secretaris
Pilot-manager
Adviseur
Werkgroepmanager
architectuur &
infrastructuur
Expert architectuur
& infrastructuur
(4 x)
Werkgroepmanager
beheer &
ondersteuning
Lid werkgroep
beheer &
ondersteuning
(5 x)
Werkgroepmanager
samenwerken &
business modellen
Expert samenwerken
& business modellen
(6 x 1-3 uur)
Veranderdeskundige
Communicatie
adviseur

Voorbereidingsfase
Okt – nov - dec 10
10 weken (9 werk)
16
(144)
16
(144)
16
(144)
2
(18)
8
(72)

Plateau 1
dec 10 – jun 11
28 weken (25,5)
20
(510)
20
(510)
32
(816)
2
(51)
8
(204)

Plateau 2
jul – jan 12
30 weken (27)
20
(540)
20
(540)
32
(864)
2
(54)
8
(216)

Plateau 3
feb – aug 12
31 weken (28)
20
(620)
20
(620)
32
(992)
2
(62)
12
(372)

Plateau 4
sep12 – mei13
33 weken (30)
20
(660)
20
(660)
32
(1056)
2
(66)
12
(396)

4
(144)

4
(408)

4
(648)

2
(248)

2
(264)

12
(108)

12
(306)

12
(324)

12
(372)

12
(396)

4
(180)

4-8
(816)

4-8
(864)

8
(488)

8
(506)

8
(72)

8
(204)

8
(216)

8
(248)

8
(264)

1-3
(108)

1-3
(306)

1-3
(324)

2
(186)

2
(198)

8
(72)
8
(72)

8
(204)
8
(204)

8
(216)
8
(216)

12
(372)
8
(248)

12
(396)
8
(264)

5 de aantallen weken en inspanning zijn doorlooptijden. In de bovenste rij staat tussen haakjes de werktijd aangegeven. Er is van
uitgegaan dat 10% van de werktijd niet wordt besteed wegens vakanties, ziekte, etc.
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Stuurgroep NME Kennis en ICT:
Van ieder lid van de Stuurgroep wordt ingeschat dat die gemiddeld twee uur per week nodig zal hebben
in zijn of haar hoedanigheid als lid van de stuurgroep voor het deelprogramma NME Kennis en ICT.
Pilot projectorganisatie:
Van leden van de pilot projectorganisatie wordt verwacht dat teamleiders ongeveer twee dagen per
week beschikbaar zullen zijn voor een pilot. Sommige teamleden zullen vrijwel full-time ingezet worden
(bijvoorbeeld een technisch ontwikkelaar tijdens de realisatiefase), anderen een dag (bijv tester) of twee
dagen (bijv ontwerper).

Overige kosten
Naast de opgesomde schatting van de benodigde inspanningen per functie, zullen er voor de volgende
activiteiten out-of-pocket kosten moeten worden gebudgetteerd:
- organisatie van de evaluatie- en co-creatiebijeenkomsten (5.000 Euro per bijeenkomst)
- ontwikkelen van ondersteunende communicatie-uitingen en visieposters (15.000 Euro per plateau)
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Bijlage 1:
Visieplaat en Functionele visualisatie NME - Beleid
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Bijlage 2: Uitwerking veranderaanpak en communicatie
Doelgroepen en betrokkenen
1. Primaire doelgroepen van de NME portaalsystematiek:
- onderwijzers, leerkrachten, docenten
- medewerkers in tussen- en naschoolse opvang
- ouders
- en indirect jeugd en jongeren (in de leeftijd van 12 – 25, uit diverse onderwijssectoren)
Deze groepen vormen de gebruikers van de portaalsystematiek.
2. Secundaire doelgroepen en betrokkenen bij de veranderaanpak:
- Natuur en Milieudeskundigen
- ICT/NME content deskundigen
- Bestuurlijke betrokkenen (van zowel macro-, meso- als microniveau)
Deze groepen vormen deels ‘leveranciers’ van (bijvoorbeeld content binnen) de NME
portaalsystematiek en deels ook gebruikers.
Communicatie met doelgroepen en betrokkenen
Een goed communicatieplan draagt bij aan het succes van het traject. Een aansprekend motto, dat de
kernboodschap uitstraalt en betekenis geeft aan alle initiatieven binnen het project versterkt de
herkenbaarheid. Daarnaast is communicatie over het proces belangrijk:
- status van de ontwikkelde producten
- wat gaat LNV ermee doen?
- kunnen mensen er op reageren
- hoe gaat het verder?
Ten behoeve van de algemene communicatie wordt een aparte adviseur/expert in de arm genomen.
Bijeenkomsten met betrokkenen
De speerpunten van het NME beleid vormen de leidraad voor de veranderaanpak en het vormgeven van
de bijeenkomsten met betrokkenen. De vijf speerpunten van het beleid6 zijn :
1. een gezamenlijke agenda: op welke inhoudelijke thema’s richten NME activiteiten zich
2. vraaggericht werken als uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van NME activiteiten
3. de primaire doelgroep voor het NME beleid is jeugd en jongeren
4. denken en doen: het handelingsperspectief voor de doelgroep is belangrijk bij NME educatie
5. bestuurlijke samenwerking: meer samenhang in ontwikkeling en aansturing van beleid
Het vraaggericht werken krijgt vorm door gebruikersonderzoek en bijeenkomsten waar input wordt
gevraagd van de betrokkenen bij natuur en milieu educatie. Door in bijeenkomsten al te werken vanuit
samenwerking tussen partijen en ‘denken en doen’ te integreren, ontstaan verandering en draagvlak
gaandeweg. Bijeenkomsten worden voorbereid door de werkgroep “communicatie &
verandermanagement”, ondersteund door de programma-secretaris en eventueel
communicatiemedewerkers van betrokken organisaties (OC, SKN en/of GKC/OPK). De werkgroepmanagers dragen zorg voor een deel van de inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten, waar
ervaringen op hun aandachtsgebied wordt gedeeld en input voor het vervolg wordt gevraagd. Tussen de
bijeenkomsten - dus tijdens de uitvoering van de pilots - worden de resultaten verder uitgewerkt. Het
ritme van regelmatige bijeenkomsten met alle betrokkenen en het verder uitwerken van resultaten in
werksessies houdt het traject levend en de betrokkenheid groot (‘event driven change’).

6 Bron: “Kiezen, leren en meedoen, naar een effectieve inzet van natuur- en milieu-educatie in Nederland, 2008-2011”
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Bijlage 3:
Suggestie voor invulling diverse rollen deelprogramma organisatie
Stuurgroep
- Ministerie LNV

- Groene Kennis Coöperatie
- Ontwikkelcentrum
- Stichting Kennisnet

René van Schie
Roel van Raaij
Marieke van de Werf, eventueel vertegenwoordigd door
Ellen Leussink
Dinand Eckel
Roos Scharten
Leo Bakker

Organisatie deelprogramma
- deelprogrammamanager
- adviseur ICT en Onderwijs
- pilot-management
- deelprogramma-secretaris

Hans Lodders
Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde)
t.b.d.
t.b.d.

- Agentschap NL

Werkgroepen en –managers (cursief):
- communicatie & verandermanagement

- achitectuur & infrastructuur
- ondersteuning & beheer

- samenwerken & business modellen

Laura ten Ham (Metaphora), conferenties,
groepsinterventies en het betrekken van de doelgroep
Jan Torny (FacTorny), algemene communicatie
Jacob Molenaar (Ontwikkelcentrum) en diverse anderen
van Kennisnet, OPK/GKC en Twynstra Gudde
ad interim Roeland Goedegebure (ICTU) en diverse
anderen waaronder Han Matla (Kennisnet) en Conchita
de Roba Cortada (Fidder en Lohr)
ad interim Robert Kramps en diverse anderen waaronder
Hubert Krekels (WUR/OPK), Ontwikkelcentrum (Wim
Drost), Kennisnet, OPK/GKC en Twynstra Gudde en
experts die op persoonlijke titel een bijdrage willen
leveren.

De werkgroepen bestaan uit teams die niet full-time ingezet hoeven te worden. Bij architectuur en bij
business modellen zullen dit per fase naar alle waarschijnlijkheid slechts enkele brainstormsessies zijn
met een kleine groep experts. Van de werkgroepmanagers wordt wel een intensievere inzet verwacht
(zie ook hoofdstuk 4 organisatie en hoofdstuk geschatte inspanningen).
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