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aan iedereen die de 
afgelopen vier jaar heeft 

meegewerkt aan het 
Versnellingsplan. 

Het was epic! 

We werden al een beetje weemoedig, op die woensdagnamiddag in juli. Vlak voor 
de eerste programmateamleden met vakantie zouden gaan, waren we met het 
team bij elkaar om vooruit te blikken naar de laatste maanden. De eindstreep was 
nu echt in zicht. Als we na de zomer zouden terugkeren, zouden we nog vier maanden 
hebben. Nog een 24-uurssessie, nog een keer als het Versnellingsplan op de SURF 
Onderwijsdagen verschijnen, en de datum en locatie voor ons eindevenement in 
december waren ook al vastgelegd. In het vooruitblikken keken we automatisch 
terug, wat hadden we veel gedaan met elkaar. De Minister was meerdere keren 
op bezoek geweest, we waren met elkaar in Berlijn geweest, er waren onnoemelijk 
veel producten geproduceerd, we hadden de transitieagenda opgesteld, we had- 
den EPIC georganiseerd... 

 
Eigenlijk moet iedereen kunnen terugblikken op dit mooie programma, dachten 
we. Maar hoe doen we dat? Zonder er een gortdroge eindrapportage met resultaten 
van te maken. Hoe blik je terug op vier jaar intensieve en innovatieve samenwerking? 
Wat heeft het Versnellingsplan nou tot een succes gemaakt? De mensen. En zo 
ontstond het idee van een glossy. Een glossy die een gezicht geeft aan de mensen 
die de afgelopen vier jaar voor, met en aan het Versnellingsplan hebben gewerkt. 
Een glossy die een podium biedt aan de persoonlijke verhalen en hoogtepunten. 
Een glossy waarin de mensen en de organisaties die hebben meegewerkt aan het 
Versnellingsplan, terugkijken op vier jaar innoveren en versnellen. 

 
En omdat niemand van ons ooit een glossy gemaakt had, dachten we: dat kunnen 
we wel. Geheel in stijl van het Versnellingsplan: niemand van ons had ooit zo’n 
innovatieprogramma in het hoger onderwijs uitgevoerd. Niet eerder hadden hoge- 
scholen en universiteiten op deze manier samengewerkt aan innovatie met tech- 
nologie. Gelukkig hadden we bij het Versnellingsplan de kans om te experimenteren, 
durfden we dingen anders aan te pakken, en besloten we af en toe een nieuw oli- 
fantenpaadje aan te leggen. Dat is ook wat we geprobeerd hebben vast te leggen in 
deze eenmalige glossy: de durf, de experimenteerdrang en het innovatievermogen 
van de mensen achter het programma. 
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Bestuurders in allerlei sectoren en zeker in het onderwijs, hebben als belangrijke 
taak ervoor te zorgen dat de organisatie er goed op staat voor de buitenwereld. 
Hiertoe zijn ze veel bezig met het bedenken en starten van formele vernieuwing- 
strajecten die kunnen worden ingezet om belanghouders te laten zien dat de 
organisatie dynamisch, én verandergezind is. In dat opzicht hebben ze een be- 
langrijke ‘blijmaak- en legitimatiefunctie’. Intern blijken dit soort projecten nogal 
eens ervaren te worden als ‘buhnetrajecten’. 

Onderwijsinstellingen kenmerken zich tegelijkertijd door een losse koppeling tus- 
sen verschillende organisatielagen. Dit blijkt een belangrijke functie te hebben: 
het zorgt er namelijk voor dat uitvoerende professionals niet steeds lastig gevallen 
worden met nieuwe eisen en wensen uit de externe omgeving en ‘van boven’. Zo 
blijven ze de ruimte voelen om datgene te doen dat ze echt belangrijk vinden. 

Naast formele verandertrajecten, zijn er zogenaamde veranderfonteintjes actief. 
Dit zijn mensen van hoog tot laag en van links tot rechts in de organisatie, die 
vooral vanuit onvrede (‘dit kan toch handiger!’) of frustratie (‘het kan toch niet waar 
zijn dat…!’) zelf actie ondernemen. Ze regelen netwerk, middelen, en werken aan 
ontwikkeling van onderop, veelal onder de radar en lang onzichtbaar voor het ma- 
nagement. Soms betreffen hun initiatieven thema’s die aansluiten op formele ver- 
nieuwingstrajecten, maar vaker gaat het over heel andere zaken. 

Zo ontstaat er een grote mêlee aan ontwikkelplannen en acties, de zogenaamde 
‘verandertrajectcompetitie’. Al die initiatieven (formeel en informeel) concurreren 
met elkaar om budget, tijd, aandacht, energie en lokale landingsrechten. Welk ver- 
anderinitiatief uiteindelijk impact heeft, hangt af van de interne machtsdynamieken. 

Wat betekent dit voor de initiatieven ontwikkeld in het kader van het Versnellings- 
plan? Voor mij leidt het tot een prikkelende conclusie: Het al dan niet slagen van 
de ontwikkelde innovaties hangt niet af van de genialiteit ervan, maar wordt per 
organisatie bepaald door de bestaande interne machtsdynamieken. Ter afsluiting 
geef ik graag enkele adviezen waarvan we uit onderzoek weten dat die de kans op 
succes helpen vergroten. 

 
Adviezen voor innovators 
• Sluit je aan bij projecten waar het gaat zoals je wenst, in plaats van 

te focussen op weerstand en wat er niet goed gaat; 
• Richt je op connectiviteit, variëteit en faciliteren van interacties tussen 

mensen. Dit zijn basisvoorwaarden voor ontwikkeling; 
• Maak gebruik van buhneprojecten om je eigen innovaties te realiseren 

(kreetsurfen); 
• Sluit aan bij werkende ingrediënten (en projecten) in de specifieke lokale 

context, kom los van opschaling, blauwdrukken en pilots; 
• Natuurlijk focus je op de inhoudelijke en projectbeheersingskant, maar 

let vooral op het proces achter de schermen, zoals inzicht in machts- 
verhoudingen, off-stage dynamieken, in- en outgroup dynamieken. 

 
 

DOOR YVONNE FLORISSEN 
 

Een complexe omgeving om in te werken, zo zou je het Versnellings- 
plan wel kunnen omschrijven. Veel belangen, veel mensen en veel 
betrokken organisaties. Hoe is het om hier te werken als jonge profes- 
sional? We vroegen vier ervaringsdeskundigen hoe ze bij het Versnel- 
lingsplan terecht zijn gekomen en welke lessen ze hebben geleerd. 

 
ONLINE BRUGGENBOUWER 
Onze eerste ervaringsdeskundige is Sam Stuijver. Sam werkt sinds januari 2020 voor het Ver- 
snellingsplan als projectondersteuner voor de zone Flexibilisering. Hoewel hij zijn scriptie nog 
moest afmaken, begon hij al tijdens zijn master bij het Versnellingsplan. “Ik deed een master 
Onderwijs en Innovatie aan de VU, dus toen ik deze functie voorbij zag komen was ik meteen 
enthousiast. Het sloot goed aan op mijn studie en ik dacht dat het wel zou lukken om tegelij- 
kertijd te werken en mijn scriptie te schrijven,” vertelt Sam. “Misschien was het inderdaad niet 
zo’n goed idee, achteraf,” grinnikt hij. “Maar uiteindelijk kwam het goed.” 

 
De pandemie maakte het ook niet makkelijker voor Sam. Al na een paar maanden kwam hij 
thuis te zitten. Sam blikt terug: “Vanaf april mochten we niet meer naar kantoor. Dat was hef- 
tig. In de baan was alles nieuw, waardoor ik wel gemotiveerd was, maar het was onhandig dat 
ik nog niet veel mensen kende binnen SURF en het Versnellingsplan. Vooral de binding met 
collega’s uit de onderwijsinstellingen was lastig, want die had ik nog niet allemaal ontmoet. 
Het ontbreken van het sociale aspect van werk was dus wel even wennen.” 

 
Desondanks lijkt Sam erin geslaagd om ook op afstand een verbindende factor te zijn in de 
zone. “Het fijne van mijn functie is het bruggen bouwen. Daarnaast vind ik het niet erg om 
in m’n eentje te werken. Ik heb hele leuke online gesprekken gehad met collega’s die ik zelfs 
nu nog nooit ontmoet heb. We lieten veel ruimte voor informeel bijkletsen,” vertelt hij. Toch 
denkt hij dat digitaal werken wel een drempel was. “Mijn functie is het ervoor zorgen dat 
mensen zo efficiënt mogelijk met elkaar samenwerken in de beperkte tijd die ze hebben, 
maar de fijnere afstemming op behoeftes zie je minder goed online. Ik heb de afgelopen 
twee jaar toch wel het gevoel gehad dat ik door het online werken niet volledig mijn potentie 
kon benutten,” voegt hij toe. “We hadden meer kunnen bereiken als we niet alleen online 
hadden gewerkt.” 
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