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VIER ELEMENTEN VAN EEN  EXPERIMENTELE   AANPAK
1. Stapsgewijs leren
Van speciale experimenteerartikelen in de 
Nederlandse wetgeving tot aan het wijdver-
spreide gebruik van living labs, proeftuinen 
en pilots in talloze publieke organisaties: de 
experimentele aanpak is onmiskenbaar in 
opkomst. De kracht van de experimentele 
manier van werken is het ‘leren- door- doen’1. 
In plaats van te beginnen met plannen en 
die top- down uit te voeren, begint de expe-
rimentele aanpak in de praktijk, waar vaak 
verschillende soorten actoren (bijvoorbeeld 
politie samen met wetenschappers en burgers) 
op concrete wijze samenwerken aan nieuwe 
ideeën en oplossingen voor een vraagstuk. Al 
doende en met vallen en opstaan komen ze 

Voor publieke organisaties zoals de politie worden 
experimenteren en leren steeds belangrijker. Snel 
ontwikkelende technologie, ingewikkelde maatschappelijke 
uitdagingen, en een mondige en initiatiefrijke samenleving 
maken dat organisaties in toenemende mate, en in 
samenwerking met anderen, moeten ‘leren- door- doen’. 
Maar hoe werkt een experimentele aanpak? En hoe ga je 
vooral verder dan ‘experimentje hier, proeftuintje daar’?
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vooruit. A crooked path from the possible to the 
doable2, zo omschrijft de beroemde socioloog 
Richard Sennett het: experimenteren brengt 
je via een kronkelend pad van het mogelijke 
naar het haalbare.
Een mooie illustratie van de experimentele 
aanpak binnen de politie staat in dit tijd-
schrift beschreven in het artikel over ‘TROI’ 
(Team Rendement Operationele Informatie) 
op pagina 15. TROI begon als nieuw initiatief, 
werd als pilot opgenomen in Politie in Beweging 
en is inmiddels (via het kronkelende pad, zo laat 
het artikel ook zien) doorontwikkeld tot een 
ambitieuze netwerkonderneming ‘TROI_NL’ 
die op een nieuwe manier (flexibel georgani-
seerd) werkt aan nieuwe oplossingen (analyse 
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van big data). Het werk van TROI_NL creëert 
nieuwe ‘haalbare’ data- analysetoepassingen als 
ook nieuwe manieren van organiseren die rele-
vant zijn voor de politieorganisatie als geheel. 
Maar de vraag is wel: hoe zorg je dat dergelijke 
vernieuwingen die voortkomen uit één prak-
tijk, e!ectief invloed hebben op het systeem van 
een gehele politieorganisatie?

2. Systemisch te werk gaan
Bovenstaande vraag kan worden gezien als 
de hamvraag van de experimentele aanpak. 
Juist nu publieke organisaties steeds meer 
investeren in pilots en experimenten, wordt 
het telkens weer duidelijk hoe moeilijk het 
is om met experimenten de ‘systeemstap’ te 
maken, oftewel: om te zorgen dat concrete 
vernieuwingen binnen bijvoorbeeld de politie 
niet alleen haalbaar worden in één experiment, 
maar ook gangbaar binnen de hele organisatie. 
Het probleem zit opgesloten in de essentie van 
een experiment zelf: juist datgene wat een 
experiment nodig heeft om tot vernieuwing 
te komen, is ook dat wat het moeilijk maakt 
om de vernieuwing te laten doorwerken in het 
bredere systeem. Wetenschappers noemen dit 
ook wel de ‘pilot- paradox’3.
Een experiment krijgt bijvoorbeeld speciale 
experimenteerruimte van een organisatie, 
of tijdelijk extra middelen. Of het verzamelt 
enthousiaste mensen en het ontwikkelt een 
geheel nieuwe werkwijze, passend bij de spe-
cifieke context van het experiment. Al deze 
elementen dragen bij aan het creëren van ver-
nieuwing. Maar als het gaat om het gangbaar 
maken van diezelfde vernieuwing, keert de 
dynamiek zich om: dan botst het experiment 
ineens met de reguliere organisatie. Bestaande 
regels en processen geven dan bijvoorbeeld geen 
ruimte, budgetten schieten tekort, mensen 
die niet bij het experiment betrokken waren 
voelen zich niet verantwoordelijk om iets met 
de vernieuwing te doen, en de werkwijze blijkt 
te contextueel bepaald om elders te repliceren.

Dergelijke uitdagingen zijn moeilijk om 
vanuit de context van een enkel experiment 
op te lossen. Daarom is een systemische aanpak 
nodig: een manier van experimenteren waarin 
de focus niet alleen ligt op het uitvoeren van 
individuele experimenten, maar juist ook 
op het creëren van samenhang tussen expe-
rimenten, en tussen experimenten en het 
reguliere systeem.

3.  Experimenteren en leren op drie 
systeemniveaus

Hoe krijgen we zo’n systemische aanpak voor 
elkaar? In mijn boek ‘Experimenteel Bestuur’4 
formuleer ik een overkoepelend perspectief 
– of: een ‘sturingsfilosofie’ – waarin ik stel 
dat experimenteren en leren altijd op drie 
systeemniveaus moet plaatsvinden: lokaal, 
horizontaal en verticaal.
Het lokale systeemniveau gaat daarbij over de 
individuele experimenten, proeftuinen en 
pilots die tot nu toe beschreven zijn, en die – 
zoals gesteld – een belangrijke bron vormen 
van vernieuwing. Maar dan zijn er nog twee 
aanvullende systeemniveaus. Ten eerste, het 
horizontale niveau dat gaat over de samenhang 
tussen experimenten. Het is van groot belang 
dat experimenten en vernieuwende prak-
tijken niet in isolement staan (en ieder hun 
eigen wiel uitvinden…), maar juist actief met 
elkaar samenwerken en van elkaar leren. Op 
die manier kunnen nieuwe ideeën en oplos-
singen razendsnel reizen door het systeem. Ten 
slotte is er het verticale niveau. Dit gaat over de 

Als een oplossing werkt, wil je het vooral op grotere schaal  toepassen
1 Van der Steen, M., Hajer, M., 

Scherpenisse, J., van Gerwen, O. 
J., & Kruitwagen, S. (2014). Leren 
door doen: overheidsparticipatie 
in een energieke samenleving. 
Nederlandse School voor Open-
baar Bestuur (NSOB).

2 Sennett, R. (2018). Building and 
Dwelling: Ethics for the City. Far-
rar, Straus and Giroux.

3 Van Buuren, A., Vreugdenhil, H., 
Van Popering- Verkerk, J., Ellen, 
G. J., van Leeuwen, C., & Breman, 
B. (2018). The Pilot Paradox: 
Exploring tensions between 
internal and external success 
factors in Dutch climate adap-
tation projects. In Innovating 
climate governance: Moving 
beyond experiments (p. 145). 
Cambridge University Press.

4 Potjer, S. (2019) ‘Experimenteel 
bestuur. Van mogelijke, naar 
haalbare, naar gangbare ver-
nieuwing’. Urban Futures Studio, 
Universiteit Utrecht. Zie ook: 
Potjer, S. & M. Hajer (2020) Expe-
rimenteel bestuur. Bijsluiter voor 
beleidsmakers die op pad willen. 
Urban Futures Studio, Utrecht.
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verhouding tussen experimenten en de regu-
liere organisatiecontext. Deze verhouding is 
ingewikkeld maar wil je juist daarom actief 
organiseren. In Canada, bijvoorbeeld, droeg 
premier Justin Trudeau bij aanvang van een 
nieuwe regeringsperiode alle ministers op om 
te expliciteren hoe zij in hun beleid en budget 
ruimte zouden maken voor experimenten.5 Zo 
moedigde Trudeau een structurele (in plaats 
van incidentele) aanpak van experimenteren 
aan, waarin bovendien vooraf werd nagedacht 
over de verbinding met regulier beleid.
Het verticale niveau gaat ook over institutioneel 
leren, ofwel het zorgen dat je lessen uit expe-
rimenten actief vertaalt naar veranderingen 
in beleid. Een voorbeeld hiervan is de City 
Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Hierin 
werken partijen als de politie, verschillende 
ministeries en gemeenten samen aan concrete 
experimenten om cybercrime- weerbaarheid 
te vergroten. Het doel is niet alleen om tot 
nieuwe oplossingen te komen, maar juist ook 
om lessen te landen in beleid (daarom werken 
de verschillende organisaties en bestuurslagen 
ook direct samen: zodat de lessen meteen op 
de goede plekken terechtkomen).

4. Verspreiden, niet opschalen6

‘Experimenteel besturen’ als overtre!ende stap 
van het ‘doen van een experiment’ is wellicht 
nog niet gangbaar voor publieke organisa-
ties, maar zaadjes zijn overal vindbaar. Lees 
het artikel over TROI_NL en Politie in Bewe-
ging (pagina 15) en je vindt het erin terug: 
lokaal vernieuwen, horizontaal van elkaars 
praktijken leren, en verticaal zorgen voor 
stapsgewijze verandering van de politieorga-
nisatie. De vraag is dan ook: hoe ontkiem je 
dit soort zaadjes? Hoe kan de politieorgani-
satie een experimentele manier van werken 
versterken?
‘Opschalen’ is het toverwoord dat in deze con-
text vaak wordt aangehaald: als een oplossing 
werkt, wil je het vooral op grotere schaal 
toepassen (of op andere plekken repliceren). 
Toch doet deze nogal technische term geen 
recht aan het sociale veranderingsproces dat 
experimenteren in feite is. In het creëren van 
vernieuwing zijn het zelden de oplossingen die 
op zichzelf staan: het gaat juist om het collec-
tieve leerproces, en het vermogen van mensen 
om samen vooruit te komen.
Daarom kunnen we wellicht beter spreken 
van verspreiden. De experimentele aanpak 
breng je verder door ideeën, inspiratie, en ook 
vertrouwen tussen mensen te verspreiden. 
Iedere bijeenkomst, iedere publicatie, iedere 
samenwerking en ieder experiment weer. Zo 
cultiveer je de gezamenlijke durf om als poli-
tieorganisatie inderdaad op vernieuwende 
wijze ‘in beweging’ te blijven7. •

5 Idem.
6 ‘Verspreiden, niet opschalen’ is 

een hypothese geformuleerd door 
het Overlegorgaan Fysieke Leef-
omgeving dat het interbestuurlijke 
Programma Aardgasvrije Wijken 
adviseert over hun proeftuinen-
programma.

7 Leestip over experimentele aan-
pak naast al genoemde publica-
ties: Schulz, M., Opho!, P., Huiting, 
M., Vermaak, H., Scherpenisse, 
J., van der Steen, M. & M. van 
Twist (2020) Experimenteren en 
opschalen. Hoe ministeries zoeken 
naar oplossingen voor maat-
schappelijke opgaven. Neder-
landse School voor Openbaar 
Bestuur, Den Haag.


