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De pilot voorbij: maatschappelijke innovatie met meer impact  
Zeven problemen om te voorkomen bij de opzet en opschaling van pilots 
Door: Frank van Jeveren en Eva van der Want (Purpose) 

Voor elk idee een nieuwe pilot  

Nederland worstelt met complexe maatschappelijke problemen op het 
gebied van duurzaamheid, zorg en schulden. Jaarlijks starten organisaties 
met veel passie nieuwe initiatieven om deze problemen aan te pakken. De 
meest populaire vorm daarbij is de pilot, door de beperkte middelen die 
hiervoor nodig zijn. Het worden er daarom ook steeds meer. Alleen al in 
een gemeente als Arnhem zijn er 131 initiatieven voor mensen met 
schulden1. Maar ook rondom gezondheid is het aantal initiatieven snel 
groeiend. Om overzicht te creëren startte de overheid de website 
‘loketgezondleven.nl’, waarop 352 bewezen preventie-interventies staan 
beschreven.2 Deze aantallen betreffen alleen nog de initiatieven die 
voortkomen uit bewezen pilots. Het aantal pilots en initiatieven die deze 
fase niet halen is vele malen groter. Het lijkt wel alsof we in Nederland 
voor elk idee zonder meer een nieuwe pilot starten. Wat levert al deze 
bedrijvigheid op en hoe kan de impact ervan worden vergroot? In een 
serie van twee artikelen gaan we dieper in op deze vraag. In dit (eerste) artikel laten we zien dat 
professionalisering van pilots hard nodig is. In het volgende (tweede) artikel beschrijven we hoe nieuwe 
methoden en technieken veel van deze problemen kunnen gaan oplossen. 

Pilots blijven vaak klein of sterven in schoonheid 

Het positieve aan alle bedrijvigheid is de energie en veranderingsgezindheid die in Nederland leeft. 
Vooral de pilotvorm is populair, waarmee nieuwe ideeën in de praktijk worden getest. Omdat een pilot 
meestal weinig tijd en geld kost zijn maar weinig mensen het oneens met de start van een nieuwe pilot. 
Bovendien staan pilots goed in de etalage. Ze laten zien dat een organisatie werkt aan de oplossing van 
een groot maatschappelijk probleem. En als het mis loopt is het niet zo erg, want het was immers toch 
maar een pilot. Dus geen wonder dat de pilot veel meer vrienden heeft dan vijanden. Het komt echter 
veel te weinig voor dat een nieuw idee via een pilot vanwege succes wordt opgeschaald naar nationaal 
niveau. Duurzame verandering en impact blijven daardoor achterwege en het kost onnodig veel tijd, 
geld en energie. Dat roept de vraag op: hoe komt het dat goede ideeën in de pilotvorm hun beloftes in 
de praktijk onvoldoende waarmaken?  

Zoektocht naar antwoorden waarom pilots vaak niet opleveren wat ze beloven 

Geïnspireerd door onze verwondering over de wirwar aan pilots, spraken we met acht professionals en 
ondernemers die werken aan innovaties in het zorg- en schuldendomein. Het waren inspirerende 
gesprekken over volhouden, tegenstrijdige belangen, een overdaad aan handboeken, lokaal 
enthousiasme en het fenomeen ‘piloteritus’. Dit artikel geeft mogelijke antwoorden op de vraag: welke 
patronen zijn te ontdekken in het uitblijven van succes van pilots en hun opschaling in het sociaal en 

                                                           
1 http://www.arnhemsedialoog.nl/ 
2 www.loketgezondleven.nl 
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zorgdomein? We hebben zeven problemen geïdentificeerd, die inzicht geven in de uitdagingen rondom 
het opzetten, uitvoeren en opschalen van een pilot.  

Zeven problemen tijdens de reis van pilot tot opschaling  

 

 
1. Zonder succesdefinitie schiet je altijd raak, maar weet niemand wat de volgende stap moet zijn 

Vaak heeft men wel een generiek beeld bij het doel van een pilot, namelijk testen of het concept werkt. 
Leerdoelen worden echter niet of nauwelijks gedefinieerd. Hierdoor is het succes van de pilot volledig 
afhankelijk van het al dan niet behalen van het gewenste eindresultaat. Voorbeeld: als het hoofddoel is 
om te kijken of 100 klanten uit de schulden blijven, kan aan het einde van de pilot gemeten worden of 
dit doel behaald is. Stel, er zijn 65 klanten uit de schulden gebleven. Is de pilot dan wel of niet een 
succes? En nog belangrijker, aan welke knoppen moet je draaien om verder te groeien? Het ontbreekt in 
de praktijk vaak aan een goed opgezette test- en leersystematiek. Soler Berk (Missing Chapter 
Foundation) zegt hierover het volgende: “De ontwikkeling van een initiatief is veel interessanter, met al 
haar valkuilen, fouten en successen. De lessen die je leert zijn ontzettend waardevol, ook al levert de pilot 
zelf in eerste instantie weinig op.”  

2. Met een geïsoleerde benadering los je het probleem vaak maar deels op  

Om complexe maatschappelijke problemen op te lossen zijn meerdere expertises en disciplines nodig. 
Bijvoorbeeld: schuldenproblematiek staat nooit op zichzelf. Schulden gaan gepaard met problemen met 
werk, in de thuissituatie of gezondheid. Om dit op te lossen is samenwerking nodig tussen o.a. 
schuldeisers, gemeente en de zorgsector. Dit herkennen ze bij Schuldenlab070. Sadik Harchaoui (Society 
Impact) zegt hierover: “De schuldenproblematiek kun je niet in je eentje te lijf gaan, dit is ook precies de 
reden waarom we nauwe samenwerking met de gemeente zoeken. Daar komen zowel de problematiek 
als de hulpverlenende disciplines samen”. In de praktijk gebeurt het nog te weinig dat een probleem 
vanuit meerdere disciplines tegelijk wordt aangepakt. Het betrekken van meerdere partijen is lastig en 
kost tijd, o.a. doordat belangen moeten worden afgestemd. Om deze tijd ‘te besparen’ starten pilots 
vanuit één expertise. Maar zonder goede samenwerking met meerdere disciplines draagt een initiatief 
wellicht wel bij, maar zal te klein blijven om duurzame impact realiseren. In het slechtste geval draagt 
het alleen bij aan symptoombestrijding. 
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3. Door niet te leren van soortgelijke pilots stapt men in dezelfde valkuilen 

Gemeentes, organisaties en burgers starten vaak initiatieven, zonder zich te verdiepen in soortgelijke 
pilots op andere plekken in het land. Soms komt dit omdat ze het netwerk ontberen of omdat ze 
simpelweg alle tijd besteden aan de inhoudelijke ontwikkeling van het idee zelf. Het helpt niet dat een 
eenvoudig overzicht over lopende initiatieven mist. De decentralisatie van de overheid versterkt de 
fragmentatie en verhoogt de hoeveelheid pilots. Het kost daarom veel tijd om overzicht te creëren en 
andere partijen te benaderen. Tijd die partijen liever steken in het organiseren van een goed lopende 
pilot. Al met al leren initiatieven te weinig van elkaar. Dit is zonde van de tijd en energie, want het risico 
is groot dat soortgelijke pilots dezelfde ontwerpfouten maken en daarmee in dezelfde valkuilen 
stappen. Soler Berk zegt hierover: “Een pilot kan pas succesvol worden wanneer je anderen om hulp 
vraagt, fouten openlijk durft te delen, feedback vraagt en bereid bent om successen te delen met 
anderen”. 

4. Door eindgebruikers te ‘vergeten’ sluit de oplossing niet aan op de echte wereld  

Er is niets leukers dan samen met een groep gelijkgestemden te filosoferen over mogelijke oplossingen. 
Inhoud-gedreven experts hebben vaak minder aandacht voor het betrekken van eindgebruikers en 
partners. Erwin de Vlugt en Janneke Vervloed (Medical Delta Living Labs): “In het verleden zagen we dat 
een groep van techneuten vier jaar bezig kon zijn met ontwikkeling en dat ze er daarna pas achter 
kwamen dat de organisatie niet gereed was voor adoptie van de nieuwe techniek.” Vaak worden 
eindgebruikers pas betrokken zodra de oplossing gereed is. Steeds vaker raakt men ervan overtuigd dat 
gebruikers niet alleen kunnen meedenken over de oplossing, maar ook mee moeten denken over wat 
het probleem nu precies is.  

5. Onduidelijk wat exact opgeschaald moet worden  

Hoe vreemd het ook mag klinken: het is vaak niet duidelijk ‘wat’ er precies opgeschaald moet worden na 
een pilot en ook hoe dit te bereiken. Vaak wordt bij opschaling direct gedacht aan een handboek of 
leidraad. De vraag is hoe effectief dit is. Niet alle kennis en ervaring is per se relevant. Waar de pilot in 
de ene gemeente een succes is, kan het in een andere gemeente jammerlijk mislukken doordat er 
bijvoorbeeld sprake is van andere regelingen of andere betrokken organisaties. Dat maakt opschalen 
moeilijk. Het is daarom belangrijk om vast te stellen welke elementen kritiek zijn voor het behalen van 
schaalgrootte.  

Jasper Deuten (Rathenau Instituut) noemt het vertalen van context-gebonden kennis uit pilots naar 
breder toepasbare kennis een kritieke succesfactor. Sadik Harchaoui vult aan met een voorbeeld: “Het 
buurtbusje is opgezet door lokale vrijwilligers die ouderen naar hun bestemming brengen. De uitdaging 
was het rondkrijgen van de financiering. Je moet dan geen handboek schrijven over de organisatie tussen 
vrijwilligers, maar focussen op het opschalen van de financieringsmethodiek. De rest kunnen ze ook 
zonder hulp”.  

6. Structurele financiering ontbreekt 

Bijna niemand is tegen een pilot als het niet veel geld kost en weinig risico met zich meebrengt. Maar bij 
opschaling worden partijen opeens kritisch en durven het risico van de innovatie en bijbehorende 
investering niet aan. Dit kan meerdere redenen hebben: de baten en lasten zijn niet helder genoeg voor 
betrokken partijen of ze liggen verspreid over meerdere partijen. Zonder een scherpe business case, 
waaruit blijkt dat alle partijen er financieel baat bij hebben, is het dus lastig om partijen aan tafel te 
houden. Een generieke business case op bijvoorbeeld preventie komt altijd positief uit, maar het is vaak 
onduidelijk wat het per partij exact oplevert, waardoor het niet overtuigend genoeg werkt. Een 
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complicerende factor bij maatschappelijke problemen is dat de baten vaak ergens anders liggen dan de 
lasten. En zelfs als dit allemaal wel klopt, blijkt het lastig om structurele financiering te krijgen. Saskia 
Kloet (VeiligheidNL): “Ondanks dat valpreventie-programma’s succesvol en effectief blijken, de business 
case positief is en het duidelijk is waar de baten en de lasten liggen, blijft financiering een struikelblok 
voor opschaling. Het huidige zorgstelsel is op dit moment niet ingericht voor financiering van preventie 
en we liepen tegen wettelijke barrières aan. Dus zelfs wanneer alle lichten op groen lijken te staan blijft 
het lastig om goede afspraken te maken.”  

7. Gebrek aan ondernemerschap en ambitie om op te schalen 

Veel pilots worden opgezet vanuit lokaal enthousiasme. Betrokkenen hebben vooral energie op 
ontwikkeling van een oplossing die lokaal werkt en niet of minder op opschaling naar oplossingen die 
ook elders werken. Dit is ook logisch volgens Jasper Deuten: “Initiatiefnemers willen in een wijk een 
probleem oplossen. Als dat is gelukt na een succesvolle pilot, waarom zouden zij het dan zelf willen 
opschalen?” Initiatiefnemers hebben er dus niet altijd direct belang bij om tijd en energie te steken in 
opschaling. Volgens diverse geïnterviewden is voor opschaling echt ondernemerschap nodig. Vaak een 
persoon met een duidelijke ambitie en visie met betrekking tot opschaling. En met de juiste 
competenties om het concept naar landelijk niveau te tillen. Tot die tijd worden vooral veel handboeken 
geproduceerd, in de hoop dat iemand anders het initiatief overneemt in zijn of haar gemeente. 

Conclusie – Onderkenning van issues bij aanpak pilots is nodig voor echte impact 

Er is veel sociale innovatiekracht in Nederland, maar de impact blijft achter bij de mogelijkheden. Dit 
komt vooral door de slechte basisopzet van de pilots en het gebrek aan ondernemerschap en structurele 
financiering. De oplossing begint bij bewustwording van deze fundamentele problemen. Voor een 
effectievere aanpak van pilots zijn nieuwe methoden en technieken nodig, die ervoor zorgen dat elke 
geïnvesteerde euro resulteert in meer maatschappelijk rendement.  

Op verschillende plekken werken organisaties in toenemende mate met methoden en technieken die de 
effectiviteit van pilots zullen verbeteren. In het volgende (tweede) artikel bespreken we onder andere 
het succes van deze methoden, zoals franchise formules, Living Labs, Social Impact Bonds en Lean 
StartUp. Deze worden toegepast in projecten en organisaties zoals JOGG (jongeren op gezond gewicht), 
het sociaal hospitaal (SchuldenLab070 Den Haag), de Living Labs van Medical Delta en 
samenwerkingsverbanden zoals ‘Gezond010’ (Gemeente Rotterdam) en ‘De Moedige Dialoog’ 
(Rabobank Foundation). De nieuwe methoden en technieken die deze projecten en organisaties 
gebruiken vormen de basis voor de professionalisering die nodig is om de impact van pilots te vergroten. 
Daarover in het volgende (tweede) artikel meer. 

Frank van Jeveren: f.van.jeveren@purpose.nl | 06 525 12 446  
Eva van der Want: e.van.der.want@purpose.nl | 06 192 99 049 

Totstandkoming van dit artikel 

Dit en het volgende artikel zijn mede tot stand gekomen door de bijdrage en inspiratie en kennis van 
professionals en ondernemers werkzaam in de zorg, schulden- en sociaal domein. Hun meningen, 
ideeën en visie zijn als kennis en inspiratiebron gebruikt voor het verkennend onderzoek. Als Purpose 
betuigen wij onze dank hiervoor.  Interviews zijn gehouden met: 

• Erwin de Vlugt – Lector Technology for Health, de Haagse Hogeschool en Associate Professor 
Biorobotics, Technische Universiteit Delft en mede-oprichter van Medical Delta Living Labs  

• Evelyne Meynen – Beleidsadviseur volksgezondheid bij gemeente Rotterdam 
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• Janneke Vervloed – Coördinator Medical Delta Living Labs Care Robotics en Rehabilitation 
Technology Jasper Deuten – Themacoördinator bij het Rathenau Instituut en onderzoeker naar 
Living Labs 

• Marije Poot-Reynders – Beleidsmedewerker bij GGD Rotterdam-Rijnmond 
• Sadik Harchaoui – Chef de mission Society Impact en Schuldenlab070 
• Saskia Kloet – Programmamanager VeiligheidNL 
• Soler Berk – Directeur Strategie en innovatie Missing Chapter Foundation 

 

Onze purpose: een gezonde maatschappij 

Purpose maakt zich sterk voor een financieel en fysiek gezonde maatschappij. Thema’s waarop wij ons 
richten zijn bijvoorbeeld het oplossen van schuldenproblemen, passende voeding in de zorg en ouderen 
helpen langer vitaal thuis te kunnen wonen.  

Maatschappelijke problemen zijn complex en weerbarstig. Traditionele oplossingen werken niet meer. 
Aanpakken van de problemen vraagt om creativiteit en verbeeldingskracht, diepgaande kennis over de 
problematiek en intensieve samenwerking in een vaak ingewikkeld speelveld. Dat is precies waar wij 
voor warm lopen. Purpose is een vernieuwend adviesbureau, gespecialiseerd in maatschappelijke 
innovatie met een business blik.  

www.purpose.nl 

 


