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SAMENVATTING
In deze tijden van bezuinigingen is het van belang om tijd en geld efficiënt in te zetten. Dit
pleit voor het bundelen van de ontwikkelkracht (kennis en budget) van het NME-werkveld.
Het project ‘NME ontwikkelinfrastructuur’, opgezet door het Platform NME, geeft invulling aan
het vormgeven van een infrastructuur om de ontwikkeling van educatieve producten en
projecten te stroomlijnen.
Om tot een schets van een NME ontwikkelinfrastructuur te komen hebben we een
vooronderzoek gedaan. Tijdens het vooronderzoek hebben we onderzocht wat de behoeften,
ervaringen en ideeën zijn binnen de NME-sector en ook bij andere educaties. De gesprekken
bevestigen dat er weinig uitwisseling van producten en projecten plaatsvindt en dat
gezamenlijke ontwikkeling sporadisch voorkomt.
Er zijn verschillende redenen genoemd waarom samenwerking op productontwikkeling niet
breed in het werkveld worden toegepast. De werkwijze van de NME-organisaties is een
belangrijke hindernis voor samenwerking. Naast de werkwijze speelt ook de omgeving van
de NME-centra een rol. In het NME-veld zijn geldstromen namelijk heel verschillend en ook
de vraag kan lokaal verschillen. Soms zijn er belangen om het zelf te ontwikkelen,
bijvoorbeeld in verband met lokale profilering. Verder zien lokale organisaties zichzelf naast
uitvoerder en makelaar ook als ontwikkelaar.
Het NME-werkveld is sterk in beweging, ook wat betreft uitwisseling van producten en
samenwerking. Zo maakt GroenGelinkt het bestaande aanbod, de bruikbaarheid en
mogelijkheden voor overname zichtbaar. Daarnaast zijn er regionaal initiatieven voor
gezamenlijke ontwikkeling, zoals in het Gelders netwerk en het programma STROOM! in
Zuid-Holland. Deze initiatieven geven o.a. de volgende aandachtspunten mee:
- creëer een gevoel van eigenaarschap van landelijke producten;
- versterk het benodigde vertrouwen (dat je het ontwikkelwerk aan elkaar uit kunt
besteden en dat er dan ook een goed kwalitatief product uitkomt);
- verhelder de financiering van de gezamenlijke ontwikkeling;
Uit de gesprekken kwam ook een aantal voorwaarden voor gezamenlijke ontwikkeling naar
voren:
- het is belangrijk dat landelijk ontwikkeld materiaal ruwe producten, zogenaamde
halffabricaten zijn waar een lokale invulling aan gegeven kan worden;
- gezamenlijk ontwikkelde producten moeten voortkomen uit een gemeenschappelijke
vraag en voldoen aan kwaliteitseisen;
- de ontwikkelinfrastructuur mag niet te zwaar zijn en dient zoveel mogelijk aan te
sluiten bij of vallen binnen bestaande structuren.
Wat vooral nog nodig is, zo geven verschillende mensen aan, is een meld- en matchpunt.
Een soort landelijk bureau dat we de werknaam Ontwikkelmakelaar hebben meegegeven.
Een plek om behoeften voor ontwikkeling te melden (door bv. NME'ers, methodemakers,
beleidsmakers etc.) en te matchen aan andere initiatieven, zodat samenwerking tot stand
komt (en verschillende financieringsbronnen samenkomen). Ook een vorm van regie op het
proces blijkt noodzakelijk.
Verder is een centrale ‘denkfaciliteit’ nodig. Het vroegtijdig signaleren van actuele
ontwikkelingen en trends waarop kan en dient ingehaakt te worden. Hiervoor is een
denkgroep, met als werktitel Strategiegroep, nodig dat open en creatief zoekt naar trends en
naar mogelijkheden kijkt.
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De basis voor een NME ontwikkelinfrastructuur vormt het proces. Welke weg legt een vraag
af (lokaal, regionaal of landelijk) om uiteindelijk als een product te eindigen? Door dit
inzichtelijk te maken en de rollen en taken van de partijen weer te geven die bij het proces
van gezamenlijke ontwikkeling een rol spelen ontstonden de contouren van de infrastructuur.
Een viertal partijen zijn van belang: de NME-centra en aanbieders, de Ontwikkelmakelaar, de
Strategiegroep en de ontwikkelgroepen. Ieder met hun eigen rol en taken.
De rol van de NME aanbieders is dat zij zich committeren aan het gezamenlijk ontwikkelen
van producten, dit ook in opdrachtgeverschap doen en mede als ontwikkelaar optreden waar
dit binnen hun mogelijkheden en expertise ligt.
De Strategiegroep signaleert strategische ontwikkelingen, speelt een sturende rol richting de
Ontwikkelmakelaar en is een drager van het gedachtegoed van de ontwikkelinfrastructuur.
Voor de Ontwikkelmakelaar is een belangrijke rol weggelegd in het functioneren van de
ontwikkelinfrastructuur. Het is de draaischijf die zorgt dat alle processen goed verlopen. De
Ontwikkelmakelaar versnelt, ondersteunt en stroomlijnt.
De werkelijke uitvoering van de productontwikkeling vindt plaats door ontwikkelgroepen.
Voor ieder product wordt een aparte groep samengesteld van deskundigen vanuit het
werkveld en in overleg met de opdrachtgever(s). Daarmee wordt gerealiseerd dat het
eindproduct voor en door de eigen sector wordt gemaakt.
De ontwikkelgroepen verwerken de educatieve vraag en de criteria en randvoorwaarden in
een projectplan. Zodra de financiering rond is voeren zij het project uit. Tot slot koppelen zij
het projectresultaat terug naar de opdrachtgevers. Op enig moment kunnen er meerdere
ontwikkelgroepen naast elkaar aan het werk zijn. In principe zullen deze groepen steeds
dezelfde processtappen doorlopen. Enige standaardisering is daarom wenselijk, om te
voorkomen dat deze teams steeds het wiel opnieuw uitvinden.
Regionale en landelijke samenwerking om te komen tot nieuwe producten die gedragen
worden door al deze partijen kan soms praktische problemen met zich meebrengen en kost
investeringen in tijd en financiën. Om dit proces efficiënter te doen verlopen zijn diverse
instrumenten in te zetten. Deze voornamelijk digitale instrumenten zijn allemaal gericht op
bevordering van onderlinge communicatie. Ze zullen het face-to-face contact niet altijd
kunnen vervangen, maar leiden wel tot versnelling, optimalisering en ook verduurzaming van
samenwerkingsprocessen.
De facilitering van het gezamenlijke ontwikkelproces is een kostenpost die bovenop de
kosten van de productontwikkeling komen. Dit suggereert dat de totale kosten van
productontwikkeling daarmee zullen toenemen voor de NME aanbieders. Echter door niet
steeds alleen een product te ontwikkelen, met hoge arbeidskosten, maar door samenwerking
met collegae aan te gaan, wordt op arbeidskosten bespaard. Daarnaast kunnen producten
van ontwikkelgroepen ingekocht worden tegen een prijs die veel lager ligt dan de eigen
ontwikkelkosten. Over het geheel gekeken kunnen dus de ontwikkelkosten voor de NME
aanbieders omlaag gaan.
Voor de financiering van de infrastructuur zijn verschillende verdienmodellen te bedenken.
Genoemd zijn een exploitatiemodel, overheadmodel, model Ontwikkelfonds en
lidmaatschapsmodel.
De ontwikkelinfrastructuur die in dit rapport wordt geschetst is een voorstel en daarmee een
discussiestuk. Om tot een gedragen en goed functionerende infrastructuur te komen
adviseren we de voorgestelde structuur in het werkveld te toetsen, aan te scherpen en
verder in te vullen. Een businessmodel dient gemaakt te worden en het werven van een
startkapitaal voor de eerste drie jaren. Door actieve benadering van partijen willen we
draagvlak voor de nieuwe structuur creëren en vergroten
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De roep om gezamenlijk afspraken te maken over het ontwikkelen van NME producten wordt
steeds luider. Juist in deze tijden van bezuinigingen is het van belang om tijd en geld efficiënt
in te zetten. Dit pleit voor het bundelen van de ontwikkelkracht (kennis en budget) van het
NME-werkveld.
In het project ‘NME ontwikkelinfrastructuur’ werkte het Platform NME aan het vormgeven van
een infrastructuur om de ontwikkeling van educatieve producten en projecten te stroomlijnen.
Meer samenwerking rond productontwikkeling kan NME-centra verschillende voordelen
bieden:
• kosten- en tijdbesparing;
• grotere budgetten door financieringsmogelijkheden te bundelen;
• kwaliteitsverbetering door bundeling van expertise;
• betere vindbaarheid van producten door de eindgebruikers.
1.2

Doelstelling

Het doel van het project is het beter bundelen van de ontwikkelkracht van de NMEcentra om
te komen tot kwalitatief hoogwaardige NME producten die voortkomen uit een bestuurlijke
vraag en aansluiten bij de behoefte van de eindgebruiker.
Daarvoor zal een infrastructuur rondom het ontwikkelen van NME-producten ontworpen
worden, zodanig, dat een optimale werkwijze van de infrastructuur in de praktijk geborgd
wordt. Tevens zal het ontwerpproces nader vormgegeven worden, gericht op
kwaliteitsbewaking en herkenning van kwalitatief hoogwaardige producten (middels een
keurmerk of certificering) en zal het gebruik van de daaruit voortvloeiende NME producten
geborgd worden (via basispakket en/of metadatering).
1.3

Leeswijzer

Dit rapport beschrijft de stappen die in het project zijn gezet en komt tot een voorstel voor
een NME ontwikkelinfrastructuur die is gebaseerd op voorbeelden en gesprekken tijdens het
vooronderzoek (hoofdstuk 2). De infrastructuur is een procesbeschrijving (hoofdstuk 3) met
daarbij rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (hoofdstuk 4). Verder
zijn handvatten gegeven voor het ontwikkelproces (hoofdstuk 5), suggesties voor
instrumenten om de samenwerking efficiënt vorm te geven (hoofdstuk 6) en
financieringsmogelijkheden om de ontwikkelinfrastructuur te realiseren (hoofdstuk 7). Tot slot
is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het vervolg (hoofdstuk 8).
1.4

Projectteam

Het project is een samenwerking tussen Veldwerk Nederland, IVN, A-GDO en SME Advies.
In de projectgroep zaten de volgende personen:
- René Munsters,
voorzitter projectteam (Veldwerk Nederland)
- Karin Verreck,
projectleider (Veldwerk Nederland)
- Jeroen Onck
Gemeente Utrecht, A-GDO
- Geo Burghgraaff
Gemeente Den Haag, A-GDO
- Neeldert van Laar
SME Advies
- Anna Bilker
IVN
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2.

VOORONDERZOEK

Om tot een schets van een NME ontwikkelinfrastructuur te komen hebben we een
vooronderzoek uitgevoerd.
Tijdens het vooronderzoek hebben we onderzocht wat de behoeften, ervaringen en ideeën
zijn binnen de NME-sector en ook bij andere educaties. Verschillende gesprekken hebben
plaatsgevonden:
- met andere educatiesectoren (cultuur, ontwikkeling en techniek);
- met personen binnen de NME-sector (Dannie Wammes, Olle Mennema, Henk Klein
en Bowine Wijffels);
- met samenwerkingsverbanden (Zuid Hollands Overleg NME (ZON) en Gelders NME
netwerk;
- met adviseurs: Hans Lodders (voor de verbinding met GroenGelinkt), Ellen Leussink
(Programmabureau NME), Wim Drost (Ontwikkelcentrum) en Gerrit Vledder
(Codename Future, ontwikkelaar).
Ook is de publicatie ‘De parels en het snoer’1 over doorwerking van projecten rond het thema
‘Jeugd en natuur’ bestudeerd.
2.1

Hindernissen voor samenwerking

De gesprekken bevestigen dat er weinig uitwisseling van producten en projecten plaatsvindt
en dat gezamenlijke ontwikkeling sporadisch voorkomt. Er zijn verschillende redenen
genoemd waarom samenwerking op productontwikkeling niet breed in het werkveld worden
toegepast.
De werkwijze van de NME-organisaties is een belangrijke hindernis voor samenwerking. Er
is in het NME-veld relatief weinig aandacht voor uitwisseling van producten, projecten en
leerervaringen. Het overnemen van producten is kosteneffectiever en kan bijdragen aan
verbetering van de kwaliteit. Toch wordt dit door diverse uitvoeringsorganisaties slechts in
beperkte mate herkend. Ook speelt tijdgebrek en de concentratie op de uitvoering een rol
waardoor organisaties weinig tijd nemen om rond te kijken of producten over te nemen zijn of
samen ontwikkeld kunnen worden. Tevens is het NME-veld divers met veel kleine
organisaties. In zo’n veld is doorwerking en gezamenlijke ontwikkeling niet vanzelfsprekend
en vereist extra inspanning.
Naast de werkwijze speelt de omgeving van de NME-centra een rol. In het NME-veld zijn
geldstromen heel verschillend. Ook kan lokaal de vraag erg variëren. Van daaruit ontstaan
individuele verschillen en versnippering.
Soms zijn er belangen om het zelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld in verband met lokale
profilering. Verder zien lokale organisaties zichzelf naast uitvoerder en makelaar ook als
ontwikkelaar.
2.2

Aandachtsvelden en voorwaarden

Het NME-werkveld is sterk in beweging, ook wat betreft uitwisseling van producten en
samenwerking. Zo maakt GroenGelinkt het bestaande aanbod, de bruikbaarheid en
mogelijkheden voor overname zichtbaar. Daarnaast zijn er regionaal initiatieven voor
1

Cailin partners in samenwerking met Veldwerk Nederland, 2010: “De parels en het snoer. Hoe kan de
doorwerking van kennis en ervaring op het terrein van jeugd en natuur gestimuleerd worden?”
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gezamenlijke ontwikkeling, zoals in het Gelders netwerk en het programma STROOM! in
Zuid-Holland. In de gesprekken werd dan ook (met uitzondering van een aantal partijen in
het Gelders netwerk) het belang van gezamenlijke ontwikkeling erkend en de behoefte
aangegeven om hier vorm aan te geven. Hierbij is wel een aantal aandachtspunten
meegegeven:
- de geografische afstand bij landelijke samenwerking;
- de tijd die overleg kost;
- een gevoel van eigenaarschap van landelijke producten, soms schept dit afstand;
- het benodigde vertrouwen (dat je het ontwikkelwerk aan elkaar uit kunt besteden en
dat er dan ook een goed kwalitatief product uitkomt);
- de financiering van de gezamenlijke ontwikkeling;
- het onderhoud en actueel houden van het product.
Uit de gesprekken kwam ook een aantal voorwaarden voor gezamenlijke ontwikkeling naar
voren:
- het is belangrijk dat landelijk ontwikkeld materiaal ruwe producten, zogenaamde
halffabricaten zijn waar een lokale invulling aan gegeven kan worden;
- gezamenlijk ontwikkelde producten moeten voortkomen uit een gemeenschappelijke
vraag en voldoen aan kwaliteitseisen;
- de ontwikkelinfrastructuur mag niet te zwaar zijn en dient zoveel mogelijk aan te
sluiten bij of vallen binnen bestaande structuren.
De gesprekspartners adviseren om de ontwikkelinfrastructuur te koppelen aan GroenGelinkt
(GG). GG kan gebruikt worden:
- als bron (wat ik wil ontwikkelen, is dat er al?, maar ook voor het ontdekken van
nieuwe vragen, kansen en ideeën);
- als distributiekanaal;
- voor bewaking van de kwaliteit.
2.3

Goede voorbeelden

Er zijn al verschillende projecten en initiatieven waarin gezamenlijk is ontwikkeld en waar we
van kunnen leren voor een NME ontwikkelinfrastructuur. We hebben de volgende projecten
en initiatieven onderzocht:
• Programma STROOM! (Zuid-Holland)
• Stichting Techniekpromotie
• Ontwikkelstructuur binnen het Gelders Netwerk
• Brabantse parels van biodiversiteit
• Arrangement Technokids Groenland
• GroenGelinkt
Een beschrijving van de ontwikkeling binnen deze projecten is te vinden in bijlage 1.
Uit deze voorbeelden haalden we:
• leerervaringen voor het proces, zoals het belang van regie en coördinatie van de
ontwikkeling (een moderator) en portfolio’s met succesvolle projecten;
• instrumenten voor het faciliteren van de samenwerking (zoals een format voor te
ontwikkelen lesmateriaal (borgt de inhoud), een stappenplan voor het
ontwikkelproces (borgt het proces), mogelijkheden van een digitale werkomgeving;
• inspiratie voor de infrastructuur (vanuit de structuur van Stichting Techniekpromotie);
• zicht op auteursrecht, zoals de mogelijkheden van open source. Dit geeft aan dat een
product vrij toegankelijk en te gebruiken is, maar dat betekent niet dat het meteen
gratis is! Er zijn gradaties in open source: creative commons (voorwaarden waarop
materiaal hergebruikt mag worden en dus de mate waarin het product
auteursrechtelijk vrij is).
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2.4

Ontwikkelmakelaar en Strategiegroep

Wat vooral nog nodig is, zo geven verschillende mensen aan, is een meld- en matchpunt.
Een soort landelijk bureau dat we de werknaam Ontwikkelmakelaar hebben meegegeven.
Een plek om behoeften voor ontwikkeling te melden (door bv. NME'ers, methodemakers,
beleidsmakers etc.) en te matchen aan andere initiatieven, zodat samenwerking tot stand
komt (en verschillende financieringsbronnen samenkomen).
Verder is een centrale ‘denkfaciliteit’ nodig. Bij gezamenlijke ontwikkeling is het belangrijk dat
er zicht is op actuele ontwikkelingen en trends. Het vroegtijdig signaleren waarop kan en
dient ingehaakt te worden. Hiervoor is een denkgroep, met als werktitel Strategiegroep,
nodig dat open en creatief zoekt naar trends en naar mogelijkheden kijkt. Wellicht een
denkgroep per thema (water, energie etc.)
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3.

PROCESSCHEMA

Uit hoofdstuk 2 blijkt het belang van een Ontwikkelmakelaar die een gezamenlijke
productontwikkeling faciliteert. Een vorm van regie op het proces blijkt namelijk noodzakelijk.
In dit hoofdstuk beschrijven we het proces. Welke weg legt een vraag af (lokaal, regionaal of
landelijk) om uiteindelijk als een product te eindigen? Dit proces vormt de basis voor een
NME ontwikkelinfrastructuur.
3.1

Processtappen

Figuur 1 op de volgende pagina geeft het proces van een gezamenlijke productontwikkeling
weer. Onderstaand een toelichting op de verschillende stappen:
Stap 1: Er is een vraag naar een product (of project)
Op GroenGelinkt wordt gekeken of het product al bestaat en gebruikt kan worden. Als
dit niet het geval is wordt de vraag gemeld bij de Ontwikkelmakelaar.
Stap 2: Vraag uitzetten
De Ontwikkelmakelaar zet de vraag uit naar NME-centra en andere aanbieders, via
o.a. provinciale NME-netwerken, themanetwerken en LinkedIn. Indien toch materiaal
aanwezig en beschikbaar blijkt te zijn, dan meldt de Ontwikkelmakelaar dit terug aan
de vrager en zorgt er tevens voor dat het op GroenGelinkt komt te staan.
Stap 3: Gezamenlijke ontwikkelbehoefte onderzoeken en invullen
Als er geen materiaal aanwezig is en ook geen behoefte om materiaal te ontwikkelen
(geen gedeelde ontwikkelvraag) dan kan een groepje van strategische vernieuwers
(Strategiegroep) bekijken of het gezien de actuele trends en ontwikkelingen toch
goed is om materiaal te ontwikkelen.
Als er geen materiaal is maar wel een (strategische) behoefte om gezamenlijk
materiaal te ontwikkelen dan gaan de partijen die deze behoefte hebben,
ondersteund door de Ontwikkelmakelaar, aan de slag met de eerste ideeënvorming
en kostenraming. Op basis van dit concept projectplan inventariseren ze de
ontwikkelcapaciteit (kennis, tijd en geld) dat benodigd en beschikbaar is. Bij
onvoldoende capaciteit wordt een acquisitietraject ingezet. Zodra er voldoende
ontwikkelcapaciteit is, kan de ontwikkelgroep geformaliseerd worden. Deze
ontwikkelgroep vult het projectplan verder in.

9
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Figuur 1: Het proces van een gezamenlijke productontwikkeling

4.

ORGANISATIES, ROLLEN EN TAKEN

Het processchema in hoofdstuk 3 maakt helder welke stappen doorlopen worden om van
een vraag tot een gezamenlijk ontwikkeld product te komen. Tevens wordt inzichtelijk welke
spelers er mee doen en welke verschillende rollen en verantwoordelijkheden te definiëren
zijn.
In dit hoofdstuk zijn de rollen en taken van de partijen weergegeven die bij het proces van
gezamenlijke ontwikkeling een rol spelen. De Ontwikkelmakelaar, die de ontwikkeling
aanzwengelt, versnelt, ondersteunt en stroomlijnt, is hierin als een scheprad weergegeven.

Regionale netwerken, bv. JOGG, netwerk water, …
NME-centra

Andere NME
aanbieders

Strategiegroep

Opdrachtgevers,
bv. NME-centra,
ministerie,
bedrijven

Ontwikkelgroepen

Figuur 2: Betrokken partijen
De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn in de volgende
paragrafen uitgewerkt.
4.1

NME-centra en andere NME aanbieders

Er zijn vele partijen die een ontwikkelvraag hebben. Dit zijn de NMEcentra, maar ook andere
NME aanbieders (zoals natuurorganisaties, dierentuinen) en landelijke of regionale
samenwerkingsverbanden, zoals JOGG of netwerk water.
Rol:
De rol van de NME aanbieders is dat zij zich committeren aan het gezamenlijk ontwikkelen
van producten, dit ook in opdrachtgeverschap doen en mede als ontwikkelaar optreden waar
dit binnen hun mogelijkheden en expertise ligt. Samengevat is hun rol:
- ontwikkelvragen stellen en ontwikkelbehoefte melden;
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4.2

ontwikkelcapaciteit (kennis, tijd en geld) inbrengen in ontwikkelgroepen;
testen en pilots draaien;
rol in het schrijven van het projectplan;
uitzetten opdracht voor de uitvoering van de ontwikkelvraag.
Strategiegroep

Geadviseerd werd een zogenaamde Strategiegroep in te stellen. Zo’n groep kan strategische
ontwikkelingen signaleren, een sturende rol vervullen richting de Ontwikkelmakelaar en een
drager zijn van het gedachtegoed van de ontwikkelinfrastructuur.
Rol:
De rol van de Strategiegroep is dat zij adviseren: het open en creatief meedenken bij nieuwe
productontwikkeling om zo aansluiting te garanderen bij actuele ontwikkelingen. Door hun
positie stimuleren zij het gezamenlijk optreden in productontwikkeling en hebben daar een
visie op. Zij zien verder toe op het functioneren van de Ontwikkelmakelaar. Samengevat is
hun rol:
- gevoeld eigenaar van de infrastructuur;
- uitdragen van het belang van de infrastructuur;
- opsteller ambitiedocument;
- selectie Ontwikkelmakelaar en aansturing;
- signaleren trends en ontwikkelingen;
- samenstellen groep die de vraag vertaalt naar een ontwikkelvraag.
De samenstelling van de Strategiegroep kan op meerdere manieren vormgegeven worden:
1. selectie van strategische vernieuwers werkzaam bij NMEcentra/aanbieders en
voorgedragen door de Adviesgroep GDO;
2. selectie van strategische vernieuwers lokaal of landelijk werkzaam en voorgedragen
door het NME-Platform;
3. selectie van strategische vernieuwers en voorgedragen door maatschappelijke
organisaties of vanuit bedrijfsleven. IUCN zou hierin een coördinerende rol kunnen
vervullen..
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat het belangrijk is om aan te sluiten bij bestaande
structuren. In dat opzicht is de vraag relevant of het wenselijk is om iets nieuws als een
Strategiegroep op te zetten. Het nadeel hiervan is dat je een nieuwe structuur opzet die van
alles nodig heeft en tijd vraagt. Voordeel is dat je de strategische vernieuwers kunt
selecteren.
Wanneer ervoor gekozen wordt om gebruik te maken van de bestaande structuur dan zou de
rol van de Strategiegroep vervuld kunnen worden door A-GDO of door Platform NME.
Daarbij speelt echter wel de vraag: zijn A-GDO of Platform NME op dit moment rijp genoeg
voor deze rol? Met andere woorden, worden deze partijen voldoende geaccepteerd in deze
rol door het werkveld?
Een mogelijkheid is om een nieuwe structuur (Strategiegroep) op te zetten als tijdelijke
oplossing totdat de bestaande structuur rijp genoeg is om deze rol over te nemen.
4.3

Ontwikkelmakelaar

Voor de Ontwikkelmakelaar is een belangrijke rol weggelegd in het functioneren van de
ontwikkelinfrastructuur. Het is de draaischijf die zorgt dat alle processen goed verlopen.
Rol:
De belangrijkste rol is het ondersteunen van de weg van de vraag. Daarnaast het faciliteren
van het ontwikkelproces. Samengevat is hun rol:
- meld- en matchpunt;
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-

signaleren ontwikkelopdracht en bundelen potentiële opdrachtgevers;
advies vragen aan Strategiegroep ten aanzien van de ontwikkelvraag;
samenstellen ontwikkelgroep in samenspraak met opdrachtgevers;
verzorgen van een digitale infrastructuur voor de ontwikkelgroepen;
procesmanagement en pedagogisch didactisch kwaliteitsmanagement;
communicatie.

De benodigde omvang van de Ontwikkelmakelaar is nog moeilijk in te schatten. Het hangt af
van de mate waarin partijen bereid zijn om vragen en opdrachten te melden en de mate
waarin het proces ondersteund moet worden. Op dit moment wordt gedacht aan 1 persoon
voor 1 a 2 dagen per week. Wellicht 2 personen: een organisator en een inhoudelijk
deskundige.
Mogelijke partijen die als Ontwikkelmakelaar kunnen fungeren zijn:
1. lokaal NME-centrum;
2. landelijk ontwikkelbureau;
3. bureau VVM;
4. Platform NME.
De selectie van de Ontwikkelmakelaar kan plaatsvinden via inschrijving georganiseerd door
de Strategiegroep.
4.4

Ontwikkelgroepen

De werkelijke uitvoering van de productontwikkeling vindt plaats door ontwikkelgroepen.
Voor ieder product wordt een aparte groep samengesteld van deskundigen vanuit het
werkveld en in overleg met de opdrachtgever(s). Daarmee wordt gerealiseerd dat het
eindproduct voor en door de eigen sector wordt gemaakt.
Rol:
De ontwikkelgroep vertaalt de opdracht in een educatieve vraag, beschrijft de
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het product en stelt het uiteindelijke projectplan
op. Naar gelang de ervaring en kwaliteiten van de ontwikkelgroep dient de
Ontwikkelmakelaar meer of minder te ondersteunen (in het ontwikkelproces en bij bewaking
van de didactische en pedagogische kwaliteit van het eindproduct). Samengevat is hun rol:
- vraag opdrachtgever educatief vertalen;
- randvoorwaarden voor ontwikkelproces opstellen;
- opstellen projectplan;
- ontwikkelcapaciteit (kennis, tijd en geld) vaststellen en afspreken met opdrachtgever;
- product ontwikkelen / project uitvoeren;
- terugkoppelen en verantwoording naar de opdrachtgever.
De samenstelling van een ontwikkelgroep is de uitkomst van een proces (open inschrijving).
De precieze samenstelling is daarom op voorhand niet te benoemen. In ieder geval denken
we medewerkers van de volgende partijen:
- NME-ers via NME-centra of via VVM sectie NME
- Ontwikkelbureaus (lokaal, regionaal of landelijk)
- ZZP’ers, bijvoorbeeld geworven via de Detacheringspool SME Avies
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5.

ONTWIKKELPROCES

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke denk- en besluitvormingsprocessen de
ontwikkelgroepen doorlopen in het gezamenlijk ontwikkelen van een product of project. In
hoofdstuk 4 is aangegeven dat de opdrachtgever(s) de Ontwikkelmakelaar verzoeken om
rondom een ontwikkelvraag een projectteam, de zogenaamde ontwikkelgroep, samen te
stellen door open inschrijving. Deze teams verwerken de educatieve vraag en de criteria en
randvoorwaarden in een projectplan. Zodra de financiering rond is voeren zij het project uit.
Tot slot koppelen zij het projectresultaat terug naar de opdrachtgevers (zie Figuur 2). Op
enig moment kunnen er meerdere ontwikkelgroepen naast elkaar aan het werk zijn. In
principe zullen deze groepen steeds dezelfde processtappen doorlopen. Enige
standaardisering is daarom wenselijk, om te voorkomen dat deze teams steeds het wiel
opnieuw uitvinden.
5.1

Procesvragen

De hier genoemde procesvragen dienen ter ondersteuning en inspiratie van de
ontwikkelgroepen:

14

•

Waar gaan we beginnen?
Omdat de ontwikkelgroepen van samenstelling wisselen, bestaat het risico dat er te
veel tijd wordt verloren met het opstarten. Werken met een standaard stappenplan
voor het ontwikkelproces kan dit voorkomen. Dit ontwikkelformat dient als startpunt,
en wordt telkens verfijnd en verbeterd vanuit de ervaringen van de ontwikkelgroepen
zelf. Het stappenplan van GroenGelinkt en het stappenplan van het Gelders NMEnetwerk kunnen als voorbeeld dienen. Zie bijlagen 2 en 3.

•

Wat is er al?
Vanaf het begin is het van belang te inventariseren wat er al bestaat aan lokale of
regionale producten en projecten, die wellicht gecombineerd kunnen worden tot een
overkoepelend, kwalitatief goed product dat met een lokale insteek landelijk ingezet
kan worden. Met deze 1+1=3 aanpak creëren we lokaal en regionaal draagvlak en
bereiken we landelijk eenduidigheid.

•

Hoe gaan we communiceren?
Afhankelijk van de samenstelling van de ontwikkelgroep moet er een besluit worden
genomen over de wijze waarop de leden met elkaar communiceren. Dit is vooral van
belang wanneer de leden uit verschillende delen van het land komen. Face-to-facecontact is wenselijk, maar niet altijd praktisch. Welke aanvullende contactmomenten
en manieren van communiceren zijn er dan voorhanden? Hierbij valt te denken aan:
Dropbox, Googledocs, Basecampq, videoconference, etc.

•

Hoe weten we of het goed gaat?
Er dienen kwaliteitscriteria voor het te ontwikkelen product of project te worden
vastgelegd. Ook hierbij is aan te bevelen dat er wordt gewerkt met een format,
bijvoorbeeld de Expertscore van GroenGelinkt. Zie bijlage 4.

•

En wat gebeurt er hierna?
Vanaf het begin moet de ontwikkelgroep nadenken over de volgende vragen:
1.
Willen we het resultaat geschikt maken voor hergebruik, en zo ja: door wie?
2.
En onder welke creative commons-licentie willen we dat?

© Platform NME | AgentschapNL

5.2

Open source

Open source betekent dat alles wat ontwikkeld wordt beschikbaar komt via internet.
Maar dit hoeft niet gratis te zijn. De ontwikkelgroep en/of opdrachtgever kan er voor
kiezen slechts een deel van het materiaal vrij beschikbaar te stellen, en een deel niet.
In het laatste geval zal zij het materiaal zodanig aanbieden, dat de gebruiker veelal
als nog het overige materiaal zal kopen of de ontwikkelgroep/opdrachtgever zal
inhuren voor de uitvoering. Daardoor ontstaan nieuw businessmodellen.
Creative commons zijn voorwaarden waarop het ontwikkelde materiaal hergebruikt
mag worden. Met een Creative Commons-licentie behoudt de ontwikkelgroep haar
rechten, maar geeft ze anderen toestemming om het werk te verspreiden, met
anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het
aanbieden van het ontwikkelde werk onder een Creative Commons-licentie betekent
niet dat de ontwikkelgroep/opdrachtgever haar auteursrechten opgeeft. Het betekent
dat zij ervoor kiest om op voorhand bepaalde gebruiksrechten te verlenen aan wie dat
wil, waarvoor die gebruiker anders expliciet toestemming zou moeten vragen.
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6.

INSTRUMENTEN

Regionale en landelijke samenwerking om te komen tot nieuwe producten die gedragen
worden door al deze partijen kan soms praktische problemen met zich meebrengen en kost
investeringen in tijd en financiën.
Om dit proces efficiënter te doen verlopen zijn diverse instrumenten in te zetten. In dit
hoofdstuk bespreken we enkele mogelijke instrumenten. Deze digitale instrumenten zijn
allemaal gericht op bevordering van onderlinge communicatie. Deze instrumenten zullen het
face-to-face contact niet altijd kunnen vervangen, maar leiden wel tot versnelling,
optimalisering en ook verduurzaming van samenwerkingsprocessen.
6.1

Algemene instrumenten

E-mail, website en telefoon
De Ontwikkelmakelaar zal een eigen website, telefoonnummer en e-mailadres krijgen om te
communiceren. Tevens kunnen deze middelen gebruikt worden voor het meld- en
matchpunt. Zo kunnen initiatiefnemers op tijd met elkaar in contact komen om hun
ontwikkelkracht te bundelen en/of om te voorkomen dat tegelijkertijd vergelijkbaar materiaal
wordt ontwikkeld.
GroenGelinkt
Om te voorkomen dat producten worden ontwikkeld die al (gedeeltelijk) bestaan is het nodig
om een overzicht te hebben van het totale huidige aanbod in Nederland. GroenGelinkt is een
informatiesysteem waarop alle NME-organisaties hun aanbod toegankelijk kunnen maken.
Steeds meer NME-aanbieders plaatsen hun aanbod op GroenGelinkt, zodat een steeds
vollediger overzicht ontstaat van het aanbod aan educatieve materialen, activiteiten, locaties
en organisaties op het gebied van NME.
Voor het goed functioneren van een NME ontwikkelinfrastructuur is het nodig dat:
- zoveel mogelijk NME-aanbieders hun aanbod op GroenGelinkt plaatsen;
- in het ideale geval op den duur alle NME-aanbod via GroenGelinkt is ontsloten2;
- dit aanbod op goede manier wordt gemetadateerd, zodat binnen GroenGelinkt gericht
op thema, doelgroep etc. gezocht kan worden;
- aanbieders voordat ze tot ontwikkeling overgaan eerst via GroenGelinkt nagaan wat
er als is.
Misschien dat binnen GroenGelinkt nog de mogelijkheid wordt ingebouwd om niet alleen
bestaand aanbod inzichtelijk te maken, maar ook partijen die nieuw aanbod (van plan zijn te)
ontwikkelen te verwijzen naar de website van de Ontwikkelmakelaar.
LinkedIn
Op dit moment wordt binnen het NME werkveld goed gebruik gemaakt van de LinkedIngroep
NME. Onder meer om te peilen of er elders in het land plannen of ervaringen zijn m.b.t.
ontwikkeling van een product rond een bepaald thema. In veel gevallen blijkt dit een goed
middel om mensen met dezelfde vragen met elkaar in contact te brengen. Toch blijkt ook
vaak dat discussies snel verzanden omdat niemand de verantwoordelijkheid neemt om door
te pakken. Ook kan sprake zijn van terughoudendheid van mensen om aan de open digitale
discussie deel te nemen. De Ontwikkelmakelaar kan hierin een aanjaagfunctie vervullen en
met een goede en ook gerichte regie dit proces optimaliseren en versnellen. De
2

Het feit dat aanbod via GroenGelinkt ontsloten is betekent niet dat dit aanbod ook gratis toegankelijk is.
GroenGelinkt verwijst de zoeker/gebruiker naar de organisatie waar het wordt aangeboden, al dan niet tegen
bepaalde kosten.
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LinkedIngroep NME zou het communicatiekanaal kunnen zijn. Eventueel kan een nieuwe
(sub)groep binnen LinkedIn worden aangemaakt.
6.2

Instrumenten voor afstemming in de ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep is samengesteld uit verschillende NME-professionals en ontwikkelaars,
mogelijk uit diverse delen van het land. Face-to-face contact is wenselijk, maar kan veel
(reis)tijd kosten. Zeker wanneer verschillende leden van een ontwikkelgroep ver van elkaar
wonen. Aansluitend op ‘Het Nieuwe Werken’ wint de inzet van ICT in communicatie steeds
meer aan belang. Een aantal mogelijke digitale instrumenten die ingezet kunnen worden:
- Videoconferencing, waarbij mensen van verschillende locaties met behulp van audioen videotelecommunicatie bij elkaar gebracht worden voor een (digitale) bijeenkomst,
bespaart natuurlijk reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is kennismaking
met het systeem noodzakelijk, mogelijk is begeleiding nodig voor nieuwe gebruikers.
Wanneer vooraf duidelijk is dat het ontwikkeltraject meerdere contactmomenten
vereist, dan kan het lonend zijn om tot videoconferencing over te gaan. Maar ook dan
kan een eerste face-to-face bijeenkomst wenselijk zijn. Een voorbeeld van een
goede, gratis tool voor webmeeting is Anymeeting.
- Met GoogleDocs kun je via je internetbrowser documenten, spreadsheets,
presentaties, afbeeldingen maken en delen met anderen. Je kunt ook tegelijk
samenwerken aan een document. Een nuttig instrument dus wanneer verschillende
personen aan één document moeten werken, het scheelt een hele hoop heen en
weer mailen.
- Dropbox is een heel gebruiksvriendelijke en gratis opslagdienst (clouddienst) voor
diverse bestanden. Met de software van Dropbox kan je bestanden synchroniseren
tussen verschillende computers maar ook smartphones of tablets. Anders dan bij
GoogleDocs kun je met Dropbox eenvoudig (hele) grote bestanden met elkaar delen.
Delen van documenten gaat heel gemakkelijk vanuit de verkenner.
- Basecamp is ook een nuttige tool voor het online uitwisselen van projectinformatie. Je
kunt planningen maken met deadlines en taken, en biedt de mogelijkheid om
documenten te delen. Basecamp kost 25 euro per maand.
- Bij Mindjet Catalyst staat gezamenlijk visualiseren, samenwerken en het delen van
informatie centraal. Het online samenwerkingsplatform is goed geschikt om
gezamenlijk digitaal te mindmappen. Goed programma om online te brainstormen,
maakt gebruik van visualiseren. Kost zo’n 150 euro per jaar.
- Andere nuttige en leuke digitale applicaties die mogelijk in te zetten zijn voor het
ontwikkelproces zijn Storify (destilleert verhaallijnen uit de enorme vloed aan realtime informatie die mensen verspreiden via tools als Twitter, Facebook, Flickr,
YouTube) en Socrative (online stemkastjes tool, biedt bijvoorbeeld docenten de
mogelijkheid om kennis van leerlingen te toetsen).
Dit zijn slechts enkele mogelijke digitale tools die beschikbaar en behulpzaam zijn om de
samenwerking in de ontwikkelgroep efficiënter te organiseren. Dergelijke instrumenten zijn
voor de meeste NME-ers nieuw . Omdat ICT als middel in het onderwijs maar ook in de
communicatie naar andere doelgroepen steeds belangrijker wordt, is het goed om ook als
NME-professional, in de ontwikkeling van nieuwe producten en projecten, de mogelijkheden
van ICT optimaal te benutten.
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7.

FINANCIERING

De ontwikkeling van producten en projecten kan plaatsvinden als er financiering is,
bijvoorbeeld vanuit een of meerdere opdrachtgevers, subsidies of door crowdfunding3. De
ontwikkelgroepen zijn daarvoor verantwoordelijk.
In dit hoofdstuk kijken we naar de kosten die gepaard gaan met de ontwikkelinfrastructuur en
met name gecreëerd worden door de inzet van een Ontwikkelmakelaar. Het gaat dus over
die kosten die bovenop de productontwikkeling komen.
7.1

Kosten ontwikkelinfrastructuur

De facilitering van het gezamenlijke ontwikkelproces is een kostenpost die bovenop de
kosten van de productontwikkeling komen. Dit suggereert dat de totale kosten van
productontwikkeling daarmee zullen toenemen voor de NME aanbieders. Echter door niet
steeds alleen een product te ontwikkelen, met hoge arbeidskosten, maar door samenwerking
met collegae aan te gaan, wordt op arbeidskosten bespaard. Daarnaast kunnen producten
van ontwikkelgroepen ingekocht worden tegen een prijs die veel lager ligt dan de eigen
ontwikkelkosten. Over het geheel gekeken kunnen dus de ontwikkelkosten voor de NME
aanbieders omlaag gaan.
De kosten die betrekking hebben op de ondersteuning van het ontwikkelproces bestaan uit:
- arbeidskosten van Ontwikkelmakelaar. Het is nu nog moeilijk in te schatten hoeveel
tijd de Ontwikkelmakelaar nodig heeft, maar 2 dagen per week is zeker in de
beginperiode noodzakelijk;
- arbeidskosten van de Strategiegroep. Per kwartaal zullen zij een dagdeel besteden
aan advisering en andere activiteiten;
- arbeidskosten en andere kosten van de ontwikkelgroepen zijn onderdeel van het
projectplan en rusten niet op de ontwikkelinfrastructuur;
- kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van instrumenten, zoals
communicatiemiddelen en ICT voorzieningen;
- overige kosten.
Vooralsnog is er geen gedetailleerde begroting gemaakt, maar een bedrag tussen de €
50.000 en € 100.000 per jaar lijkt een redelijke inschatting.
7.2

Verdienmodellen

Voor de financiering van de infrastructuur zijn verschillende verdienmodellen te bedenken.
Onderstaand een viertal ideeën.
Exploitatiemodel:
het verdienmodel koppelen aan de exploitatie van de ontwikkelde producten. Bijvoorbeeld
door de producten te verkopen, een vergoeding voor het gebruik te vragen of door er
betaalde aanvullende diensten aan te koppelen (bijvoorbeeld door begeleiding te bieden bij
de implementatie van het product).

3

Crowdfunding is een eenvoudig principe: het is in essentie ‘collecteren op internet’. Organisaties en individuen
kunnen met behulp van hun eigen sociale netwerken geld en support werven onder een groot publiek.
Organisaties en individuen presenteren hun projecten door middel van een pakkend filmpje. Zij vertellen daarin
wat ze willen doen, hoeveel geld ze nodig hebben en welke tegenprestatie de donateur krijgt. De crowd wordt
gemobiliseerd door middel van bijvoorbeeld e-mail, Twitter of Facebook. In de praktijk is de gemiddelde bijdrage
van een donateur relatief klein (20 tot 30 euro); het is daarom belangrijk dat een project voor meerdere donateurs
aantrekkelijk is.
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Overheadmodel:
het verdienmodel kan er ook uit bestaan dat 10% bovenop het budget van de
ontwikkelopdrachten gezet wordt. Opdrachtgevers hebben immers ook belang bij een
goed functionerende ontwikkelinfrastructuur (betere kwaliteit, efficiënter, koppeling van
financiën). Het nadeel van deze manier van financieren is dat het op het ontwikkelbudget
drukt en daarmee het aantal gezamenlijk te ontwikkelen producten kan remmen.
Model Ontwikkelfonds:
het creëren van een Ontwikkelfonds is een ander verdienmodel. Alle ontwikkelbudgetten
komen in dit fonds en door scherpe aansturing en efficiency van de ontwikkelgroepen
ontstaat een budget voor de infrastructuur. Ook de opbrengst van de verkoop van
producten en dergelijke komen in het fonds.
Lidmaatschapsmodel:
Het lidmaatschap van de ontwikkelinfrastructuur zou ook een verdienmodel kunnen zijn.
Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook in de vorm van het inzetten van
menskracht. Medewerkers vanuit de eigen organisatie zijn dan actief voor de
Ontwikkelmakelaar, ontwikkelgroepen of de Strategiegroep. Leden mogen de producten
die ontwikkeld worden gratis gebruiken. De vraag is wel wat je doet met de
ontwikkelvragen en mogelijkheden van degenen die niet lid zijn. Belangrijk is dat het
verbinden van ideeën vrij moet zijn, dus niet gekoppeld aan een lidmaatschap. Veel
partijen moeten deel kunnen nemen aan de eerste fase van het ontwikkelproces (melden
en delen van de vraag). Dit zou kunnen betekenen dat een lidmaatschap niet moet
gelden voor de beginfase van het ontwikkelproces maar voor het werkelijke
ontwikkelproces. Het lidmaatschap moet ingezet worden om NME-centra voordeel te
bieden.
Om te zorgen voor voldoende draagvlak voor financiering van de ontwikkelinfrastructuur is
het belangrijk dat de meerwaarde zichtbaar is en gevoeld wordt. Een startkapitaal voor drie
jaar zou hierin veel kunnen betekenen.
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8.

AANBEVELINGEN VOOR HET VERVOLG

De ontwikkelinfrastructuur die in dit rapport wordt geschetst is een voorstel en daarmee een
discussiestuk. Om tot een gedragen en goed functionerende infrastructuur te komen, zijn de
volgende stappen van belang:
1. De voorgestelde structuur in het werkveld toetsen, aanscherpen en verder invullen. De
activiteiten zijn o.a.:
- voorleggen aan het programmabureau NME en GDO;
- gesprekken voeren en werkbijeenkomsten organiseren voor verdieping;
- inbrengen in de provinciale NME netwerken voor een algemene impressie;
- uitproberen in een of meerdere pilots;
- definitieve infrastructuur realiseren en breed communiceren.
2. Een businessmodel maken voor de financiering van de ontwikkelinfrastructuur en een
startkapitaal regelen voor de eerste drie jaren.
3. Draagvlak voor de nieuwe structuur creëren en vergroten:
- binnen ‘traditionele’ NME (NME-centra)
- buiten NME (aanverwante sectoren: voeding, gezondheid, cultuur, …)
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Bijlage 1

Beschrijving goede voorbeelden

STROOM!
Over STROOM!
Het programma STROOM! is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de
gezamenlijke Zuid-Hollandse NME-diensten en de waterschappen (hoogheemraadschap van
Delfland, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Rijnland). Het programma
had als doel is om in alle 74 Zuid-Hollandse gemeenten een structureel NME-aanbod te
hebben dat bestuurders van gemeenten en waterschappen ondersteunt bij het behalen van
hun beleidsdoelstellingen. Daarbij was een versterking van de NME-structuur een duidelijk
tweede doel (al uitvoerende ook de structuur versterken). Hieronder valt ook de
samenwerking rond productontwikkeling. Doel hiervan was de versnippering tegen te gaan
en de kwaliteit van producten te verbeteren.
Gezamenlijk ontwerpproces
Er heeft een screening plaatsgevonden van al het NME-materiaal in Zuid-Holland op de
thema’s Energie en Water. Per thema is een beperkt aantal succesvolle projecten
geselecteerd waarmee alle doelgroepen in het PO en VO een stevig aanbod wordt geboden.
Deze projecten zijn opgenomen in respectievelijk het portfolio Energie en het portfolio Water.
Bij Energie zijn niet zozeer nieuwe producten ontwikkeld. Het ging meer om doorontwikkelen
en upgraden, zoals van het project Energieke Scholen. Er is nu een Zuid-Hollandse versie
van Energieke Scholen: www.energiekescholenzh/nl. Dit is een concretere/toegepaste versie
van de algemene website. De materialen die hierop staan zijn algemeen toepasbaar.
De samenstelling van het portfolio Water is grondig aangepakt. Het aantal bestaande
waterproducten is zeer groot en uiteenlopend van kwaliteit en vroeg meer tijd dan bij het
portfolio Energie. Om tot werkbare productformats te komen hebben de NMEcentra en de
waterschappen onder begeleiding van een grote Schoolbegeleidingsdienst (CED) een
kwaliteitsslag gemaakt.
Organisatie van de samenwerking
De projectgroep Water was verantwoordelijk voor de voortgang van het Water project en de
uitvoering van het projectplan. Daarbinnen was een werkgroep Water die zorgde voor de
inhoud en de kwaliteit van de producten. De werkgroep heeft geïnventariseerd wat er aan
lesmateriaal is. Dit is vervolgens gecommuniceerd met het werkveld. In een ZONbijeenkomst is gekeken: waar kunnen we gezamenlijk de kwaliteit verbeteren? Zo bleek er
behoefte te zijn aan een goede gezamenlijke slootles.
De daadwerkelijke ontwikkeling van het lesmateriaal is uitbesteed aan CED en SOM. Wel
heeft de werkgroep aangegeven wat zij belangrijk vond voor de verschillende doelgroepen
(uitgangspunten).
De projectgroep Energie bestond uit de volgende NME-diensten: Dordrecht (Drechtsteden),
Zoetermeer, Delft, Gouda (Midden-Holland), Stichting Milieu Dichterbij (Zuid-Holland-Zuid),
Den Haag. Verder waren er 2 facilitators, SME en IVN, o.a. voor het beheren van de website
en voor de publiciteit. Ook was een technisch adviseur betrokken om informatie te geven aan
NME-centra en om in te zetten op scholen.
De projectgroep had 1 keer in de 2 maanden overleg en daarnaast ook telefoonconferenties.
Verder werkte zij met een digitale werkomgeving: basecamphq. Dit is een digitaal kantoor
waarop leden (werk)documenten kunnen plaatsen, e-mails versturen en een agenda
bijhouden.
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Eigenaarschap en auteursrechten
Het uitgangspunt is dat alles openbaar en vrij beschikbaar is. De bedoeling is wel dat bij het
gebruik van de producten het logo van STROOM erop komt te staan.
Financiering
De ontwikkeling is gefinancierd vanuit het programma STROOM!. Dit programma wordt
gefinancierd door: het rijk, provincie ZH, waterschappen en gemeenten (uren NMEdiensten). Ook de distributie is gefinancierd vanuit STROOM.
Wat heeft de samenwerking opgeleverd?
- Cofinanciering.
- Tijdsbesparing/efficientieslag.
- Kwaliteitsverbetering.
- Versterking van bestaande relaties en ontstaan van een nieuw netwerk
- Uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën.
- Energie: er waren 2 facilitators, SME en IVN, o.a. voor het beheren van de website.
Ook was een technische adviseur betrokken om informatie te geven aan NME-centra
en om in te zetten op scholen. Dit was mogelijk door de gezamenlijke financiering.
Een goede samenwerking kost wel veel tijd. En je hebt te maken met meerdere partijen met
verschillende meningen. Dit kun je oplossen door het in delen op te knippen: niet iedereen
hoeft hetzelfde te gebruiken. Dus iedereen kan er een eigen invulling aan geven. Dat is het
voordeel van een digitaal pakket.
Succesfactoren
- Er is binnen STROOM goed gekeken naar wat er al aan producten is. Succesvolle
producten zijn gebundeld in een gezamenlijke les/leskist. Dit zorgt voor
eenduidigheid.
- Doelen en belangen delen en verantwoordelijkheden duidelijk afspreken en op papier
zetten.
- Kleinschaligheid (project/werkgroep), niet iedereen ging meepraten. Met meer
partners is een strakke structuur nodig.
- Projectleider is belangrijk.
- In vroeg stadium over de distributie en gebruik nadenken: wie is er verantwoordelijk
voor de distributie? En daarnaast een plan maken voor de distributie. Ook nadenken
over beheer.
- Digitale werkomgeving: basecamphq.
- Mogelijkheid voor eigen invulling.
Stichting Techniek Promotie
Over Stichting Techniek Promotie
Het doel van de Stichting is om kinderen van 4 tot 15 jaar in aanraking te brengen met
wetenschap, techniek en technologie door middel van interactieve activiteiten in de
schoolomgeving.
De stichting bestaat 10 jaar en is opgericht door 3 technische universiteiten: Eindhoven, Delft
en Twente. Later zijn ook 2 hogescholen aangehaakt: Fontys en Saxion. En het groeit
verder. De landelijke samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om versnippering in
techniek- en wetenschapeducatie tegen te gaan en gezamenlijk meer slagkracht te
genereren. Door de samenwerking levert Stichting Techniekpromotie een bijdrage aan de
invulling van het dreigende tekort aan technische en wetenschappelijke professionals.
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Stichting Techniekpromotie heeft een aantal landelijke programma’s (FIRST® LEGO®
League, Eureka!Cup en Techniek Toernooi). De voorbereiding op de finale van de
programma's start op regionaal niveau in de klas. Dichtbij scholen, leraren en kinderen. De
regionale partners in Stichting Techniekpromotie zijn nauw betrokken bij de voorbereiding en
sturen uiteindelijk de beste teams uit de verschillende regio’s naar de grote landelijke finale
waarin de landelijke winnaars met de prijzen naar huis gaan.
In de regio biedt Stichting Techniekpromotie activiteiten aan voor PO, VO en BSO. Alle
regionale activiteiten worden uitgerold door partners in Stichting Techniekpromotie. Delft:
Science Center Delft, Eindhoven: sCoolscience en Twente: Twente Academy Young.
Organisatie
Landelijk bestuur
Binnen de community vormen onderwijsinstellingen een gezamenlijk overlegorgaan
(Bestuur) dat zorgt voor de formele aansturing van het ondersteunend bureau. Op dit
moment hebben bestuurders van de 5 partnerinstellingen (Technische Universiteit
Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Fontys Hogescholen en
Saxion) zitting in het bestuur.
Taken: onderlinge bestuurlijke taken afstemmen, gezamenlijke missie en visie bepalen en
representatie.
Landelijk Bureau
Taken: coördineren landelijke projecten, representatie en begeleiden samenwerking en
uitwisseling tussen de partners.
Het bureau Stichting Techniekpromotie wordt geleid door de directie en is op te splitsen in
een administratieve en projectorganisatie. Medewerkers van deelnemende instellingen aan
de community leveren een grote bijdrage aan de werkzaamheden binnen het bureau. Zo blijft
de kern van het bureau beperkt in omvang.
Kernteam
Is verantwoordelijk voor de activiteiten in de regio en voor de inzet van de mankracht vanuit
de eigen instellingen. Vanuit het regiobestuur zit een afgevaardigde in het kernteam.
Regionale stuurgroep
Bestuurders van instellingen uit de regio.
Werkgroepen
Komen uit de regio en voeren uit in de regio. Op landelijk niveau delen ze en verzinnen ze
nieuwe dingen.
Ontwikkelproces
- De ontwikkeling wordt geïnitieerd door de stichting.
- Het start met een inventarisatie.
- Uiteindelijk gaat een projectgroep met een kartrekker ermee aan de slag.
- Het project/product krijgt het gezamenlijke logo (van de stichting). In de regio kan een
regionaal label gebruikt worden (maar wel de stichting vermelden).
Eigenaarschap/auteursrechten
De stichting is een Open source Community of Practice. Uitgangspunt hierbij: iedereen mag
gebruik maken van de producten/activiteiten/kennis en dit verder ontwikkelen. Wel moet je
zelf ook delen. Instellingen die niet bij de stichting zijn aangesloten, betalen niet voor het
overnemen van de producten/projecten (de bedoeling is dat de stichting bij gebruik wel
genoemd wordt, maar daar wordt niet actief op gecontroleerd). Wel worden ze gestimuleerd
om lid te worden.
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Financiering
Het geld voor de stichting komt uit de sector zelf (geen subsidie). Dit is een bewuste keuze:
het moet de instellingen echt ‘menens’ zijn.
De leden/partners van de stichting:
• betalen voor:
o (facilitering van) een aantal landelijke projecten
o het Landelijk bureau;
• zetten eigen mankracht in in de regio (in-kind bijdrage).
Lastig punten in de beginfase
- Duidelijk moest nog worden wat de samenwerking oplevert.
- Het heeft tijd nodig om elkaar te leren kennen (het is belangrijk dat je elkaar ook
fysiek leert kennen, face-to-face contact).
- Mensen zijn erg gericht op de eigen instelling en vinden het moeilijk om het samen te
doen/samen te werken.
- Concurrentiegevoel, vertrouwen is nodig.
Succesfactoren
- De werk- en denkkracht blijft vooral regionaal. Zo blijven ze mede-eigenaar. Als er
teveel landelijk gebeurt, dan gaan de instellingen hier teveel op leunen.
- Fysieke ontmoeting is nodig: elkaar in de ogen kijken, delen van passie, problemen
etc. Zo ontstaat kennisdeling en vertrouwen.
- Facilitering organiseren.
- Landelijke projecten hebben een landelijk kader en een regionale/lokale kleur
(couleur locale).
Ontwikkelstructuur binnen het Gelders NME netwerk
Over het Gelders netwerk
In Gelderland is een vereniging van 21 NME Centra: het Netwerk van Gelderse NME-centra.
Opzet is dat NME beter op de kaart wordt gezet. Daarnaast wordt in provinciaal verband
gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Ook is het netwerk een platform voor het
uitwisselen van ideeën. Door deze samenwerking worden zo effectief mogelijk gebruik
gemaakt van de aanwezige expertise, zoals het gezamenlijk ontwikkelen van NMEproducten
Voorbeeld van het samenwerkingsverband zijn het organiseren van de materiaalzending en
het samenstellen van een NME-kwaliteitsmeter, die nu landelijk gebruikt wordt. De laatste
ontwikkeling is dat de Gelderse NME centra tot één gezamenlijk basispakket aan activiteiten,
diensten en materialen komen.
Ontwerpproces en infrastructuur
Het Gelders Netwerk heeft een gezamenlijk format ontwikkeld voor het ontwikkelen van
lesmateriaal, gebaseerd op de Kwaliteitsmeter. Dit bestaat uit een handleiding voor uiterlijk
en inhoud van het product, een beschrijving van de benodigde materialen, een
lesomschrijving, achtergrondinformatie en een evaluatie.
Daarnaast is een stappenplan ontwikkeld voor het ontwikkelen van nieuwe NME-producten.
Uitgangspunt hierbij is dat minstens 2 centra betrokken moeten zijn bij het ontwikkelen van
nieuwe producten. Het stappenplan voorziet in twee bijeenkomsten met het Netwerk waarbij
de initiatiefnemers een eerste opzet maken volgens een vaststaand plan, en van daaruit
vervolgstappen zetten; tussentijdse werkbesprekingen; afspraken over vormgeving; het
testen van de proefversie; het screenen van het nieuwe NME-product aan de hand van de
Kwaliteitsmeter, en tot slot: de eindafrekening waarbij de kosten worden gedeeld door het
aantal deelnemers.
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Succesfactoren
• Geen vrijblijvendheid. Zorg voor een inspanningsverplichting, anders blijft het initiatief
bij een klein groepje enthousiastelingen en is er onvoldoende commitment.
• Duidelijke begroting vooraf.
• Vergoedingen voor uren die in het Netwerk worden gestopt. Ook al is het van te
voren vaak niet goed in te schatten hoeveel tijd en werk een project gaan kosten.
• Vertrouwen en openheid. Houd rekening met karakterverschillen en met chemie
tussen bepaalde mensen. Maak daar gebruik van!
Het Gelders netwerk is geen voorstander van een landelijk coördinatiepunt voor
productontwikkeling. Dat is te ver weg en schept afstand. Het Netwerk kiest daarom voor
lokale en regionale clusters: dat is het meest productief.
Technokids Groenland
Over Technokids Groenland
Technokids Groenland is een educatief programma over duurzaamheid en techniek voor
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar op (brede) scholen en BSO. Het programma bestaat
uit een serie van 10 workshops waarin kinderen meedoen aan leuke proefjes, creatieve
activiteiten en spelenderwijs leren wat duurzame ontwikkeling betekent.
Het programma is onderdeel van het Buitenschoolse NME arrangement en ontwikkeld met
steun van het Programmabureau NME. Opdrachtgever is gemeente Utrecht. Een belangrijk
onderdeel betreft de opbouw van een regionaal netwerk van workshopleiders en
gastdocenten duurzaamheid en techniek. De Jonge MilieuAdvies (JMA) biedt een opleiding
voor hen, maar ook voor PABO –studenten die meer willen weten van duurzaamheid. Zo
ontstaat een regionaal netwerk van docenten. De inzet is de programma’s ook buiten regio
Utrecht te verspreiden en zo mogelijk via NME centra aan te bieden aan (brede) scholen en
organisaties in de Kinderopvang elders in het land.
Ontwerpproces
Bij het ontwerpproces is door partijen het eigen netwerk aangesproken. Eindgebruikers,
ontwerpers en uitvoerders waren in de netwerkgroep vertegenwoordigd. Op verschillende
bijeenkomsten is met elkaar gesproken en gebrainstormd over wensen en mogelijkheden.
Naar aanleiding daarvan heeft één persoon de eerste modules ontwikkeld. Bij het
ontwikkelproces heeft deze ontwikkelaar gebruik gemaakt van een kleine klankbordgroep.
De resultaten zijn voor bijstelling voorgelegd aan het hele netwerk. Naar aanleiding daarvan
is het product bijgesteld. Het resultaat van die laatste bijstelling is in de praktijk getest, en op
grond van feedback van alle betrokken opnieuw gefinetuned. Die laatste stap is nu een
continu proces.
Eigenaarschap
Het eigenaarschap is in dit project initieel niet precies omschreven of vastgelegd. Het beheer
lag bij de projectleiders Ivalon en JMA. Er zijn stappen gezet om het project onder te
brengen in Stichting Technotrend. Door de groei van het project en de wens het project nog
verder op te schalen levert het dagelijks beheer zo veel werk op dat de initiatoren dit niet
kunnen combineren met hun andere werkzaamheden.
Auteursrechten
Ivalon en JMA stellen zich op het standpunt dat het auteursrecht is overgegaan op Stichting
Technotrend. Daarmee zijn de producten niet 'vrij' beschikbaar.
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Financiering
De ontwikkeling en distributie 1e fase zijn betaald door de projectpartners, afnemers en
Agentschap NL. Doorontwikkeling en distributie in de vervolgfase worden betaald door
projectpartners en de afnemers. In de toekomst zal door Stichting Technotrend gestreefd
worden naar cofinanciering door partners uit het bedrijfsleven.
Succesfactoren
• Regie / sturing met tijd voor de uitvoering daarvan.
• Een zorgvuldig samengesteld netwerk.
• De doordachte hapklare brok 'workshop'.
Brabantse parels van biodiversiteit
Over Brabantse parels van biodiversiteit
Het NME-arrangement ‘Brabantse Parels van Biodiversiteit’ werd begin 2010 geïnitieerd door
de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse MOLO Taskforce Biodiversiteit en het
Agentschap NL als reactie op de versnippering van NME-activiteiten voor biodiversiteit in
Noord-Brabant.
De kerndoelstelling was om de waardering van biodiversiteit te vergroten en om de inzet van
NME als instrument voor versterking van biodiversiteit stevig te verankeren in de Brabantse
samenleving bij zowel bestuurders als doelgroepen.
Parels
Om structuur te brengen in het gevarieerde aanbod van succesvolle NME-projecten voor
biodiversiteit zijn deze geclusterd in zes thematische activiteitenpakketten:
1. ‘NME-leerlijn biodiversiteit (basisonderwijs)’
2. ‘Kinderopvang beleeft biodiversiteit’
3. ‘Scholen in actie voor biodiversiteit (voortgezet- en beroepsonderwijs)’
4. ‘Recreatie, landschap en biodiversiteit’
5. ‘Biodiversiteit in de koelkast’
6. ‘Burgers en biodiversiteit’
Voor de selectie van de parels werd een inventarisatie uitgevoerd van projecten en
initiatieven in Noord-Brabant die te maken hebben met NME en/of biodiversiteit. Uit de
ongeveer 100 initiatieven (de ‘groslijst’) werden vervolgens de mooist blinkende parels
geselecteerd op basis van de NME arrangementsvereisten. De gehanteerde criteria waren
onder andere:
• de kansen voor opschaling in geografische zin;
• verbreding en samensmelting met andere projecten binnen een activiteitenpakket;
• kansen op nieuwe eindgebruikers / coalities;
• bestuurlijk / maatschappelijk draagvlak (financierder en afnemers);
• uitvoerbaarheid.
Na selectie bleven uiteindelijk zo’n 50 initiatieven over. Deze parels werden op basis van hun
inhoud en focus vervolgens ondergebracht in de zes thematische pakketten.
Organisatie
Voor de uitvoering van het arrangement en de individuele pakketten werd een projectteam
samengesteld. Dit projectteam bestond uit een aantal medewerkers van het ECNC en IVN
Consulentschap Brabant en zes pakketleiders.
De activiteiten van het projectteam stonden onder toezicht van een vanuit de Taskforce
Biodiversiteit samengestelde Stuurgroep. De Stuurgroep was de gedelegeerde
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opdrachtnemer, bestaande uit zes vertegenwoordigers van de Taskforce. Deze Stuurgroep
vormde het dagelijks bestuur van het programma en stond in voor overleg en afstemming
met de Adviesgroep.
De Adviesgroep had als voornaamste rol het geven van advies aan de Stuurgroep en het
Projectteam en het maatschappelijk verankeren van het project. Ook zorgden
vertegenwoordigers van de Adviesgroep voor een verbreding van de activiteiten via de
netwerken die ze vertegenwoordigden.
Ambitiedocument
Binnen het pakket voor het VO hebben verschillende partijen gewerkt met een
ambitiedocument. Dit document werd gezamenlijk ontwikkeld en vastgesteld. Hierin zijn
duidelijke doelstellingen en ambities geformuleerd, ook die van de individuele partijen binnen
het pakket zelf. Dit ambitiedocument was een duidelijk schiftingsmiddel (het vrijblijvende was
er af), maar ook een leidend document voor stappen die later in het proces zijn gezet
(verbinding, kwaliteit, focus).
Open source-benadering
De organisatoren hebben binnen het arrangement, en in de pakketten daarbinnen, de open
source-benadering gehanteerd.
Omdat de projecten veel meer inhouden dan een plan van aanpak of een methode die van
de site kunnen worden geplukt, is men ervan overtuigd dat dit niet snel gebeurt. Er is veel
gerichte aanpassing nodig, een actualisering, er zijn andere partijen nodig, andere fysieke
locaties (zoals een tuin bij een school).
Men stelt wel als voorwaarde voor zo’n benadering: halen en brengen. Dus ook
aanpassingen, actualisering, nieuwe ervaringen en expertise moeten op de site
terechtkomen, en kunnen worden gedeeld.
De methoden en plannen van aanpak op de website fungeren in dit geval als basismodules.
Om daarmee aan de slag te gaan, moeten partijen actief blijven investeren in tijd en geld.
Binnen een samenwerkingsproject is wel van belang dat alle partijen achter zo’n open
source-benadering staan. Dit is niet vanzelfsprekend, vooral niet bij partijen die erin hebben
geïnvesteerd en die rendement willen.
Succesfactoren
• Commitment van de pakketleiders. Maak de pakketleiders verantwoordelijk voor hun
eigen pakket en kweek daarbij betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In dit geval
was dat: pakketleiders zijn parelbezitters.
• De beste pakketleiders waren zij die: een eigen ambitie hadden op het thema, die de
vrijheid namen om die ambitie vorm te geven, en die over een eigen natuurlijke
achterban beschikten. De ambitie om te verbinden en te verankeren bleken grotere
succesfactoren dan bijvoorbeeld financiering.
• Pragmatisme. Er is bij elke afweging en keuze onderzocht waar energie en
enthousiasme zat. Op basis hiervan is het arrangement opgebouwd, zijn de
pakketten samengesteld en zijn de pakketleiders aangewezen.
• Een goede interne en externe communicatie. Zichtbaar maken van wat het
arrangement inhoudt, daar mensen aan verbinden, en resultaten vieren.
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Bijlage 2
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Stappenplan GroenGelinkt
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Bijlage 3
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Stappenplan Gelderse NME-netwerk
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