
DE PROVINCIE 
ALS INNOVATOR
over het uitvinden van 
een vroeg 21e

 - eeuwse 
leefomgeving

De val van Icarus is niet alleen een dramatisch verhaal over een noodlottige 
gebeurtenis, het is vooral een verhaal met een goed advies. Samen met zijn 
vader Daedalus, de architect van het labyrint van Knossos, is Icarus op reis 
naar zijn thuisland, aan de overzijde van de zee. Alleen dankzij een gewaagde 
uitvinding kunnen zij terugkeren naar Athene. Daedalus bouwt twee paar 
enorme vogelvleugels, bij elkaar gehouden door bijenwas. Alles was goed 
gegaan als ze maar niet te laag en te dicht bij het wassende water, of te 
hoog en te dicht bij de verzengende zon zouden vliegen. De val van Icarus 
is niet te wijten aan het falen van de uitvinding, maar aan de grenzeloze 
nieuwsgierigheid van een nieuwe generatie. Het goede advies dat met dit 
verhaal overgebracht wordt, is een vaderlijke raadgeving aan een jongere 
generatie die grensoverschrijdend is. Je kunt je echter afvragen, op wie 
deze vergelijking betrekking heeft met de rol van de provincie in gedachte. 

Voor mij, als onafhankelijk adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, komt het als 
volgt over: innovatie is in onze tijd een complex begrip geworden. Er is een 
typische Icarus en een typische Daedalus manier van innoveren. De rol van 
Icarus wordt nu vooral ingevuld door jonge starters en een sterk geloof in 
een vrije markt. Van deze jonge generatie en vrije markt mag veel risicovol 
en grensoverschrijdend gedrag worden verwacht, met mogelijke valpartijen. 
De nieuwe Omgevingswet lijkt met name de innovatieve rol van Icarus 
gelegenheid te geven om meer invloed in het publiek en collectief domein 
uit te gaan oefenen. Maar er bestaat ook een innovatieve rol van Daedalus. 
Deze lijkt duidelijk weggelegd voor de provincie als een innovator tussen 
de grote lijnen van het Rijk en de uitvoerende partijen op gemeenteniveau. 
Wel moet helder zijn dat het juist Daedalus is geweest die zowel de moeilijke 
reis over zee als de enorme vleugels heeft bedacht.  

Ik zie het als mijn bijdrage om de noodzakelijke en fascinerende uitvindingen 
aan de kant van de provincie zichtbaar te maken, en waar zij nog ontbreken, 
te helpen ontwikkelen. Welke innovaties stellen wij ons daarbij voor? Welke 
grote reis die ons te wachten staat in de komende jaren kan op die manier 
tot een memorabele oversteek worden? In mijn programma doe ik een paar 
voorstellen die mij haalbaar lijken binnen de termijn die mij is gesteld.

Kaft: B. Picart 1731
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Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de app Swipocratie. De resultaten zijn 
gebaseerd op de mening van 203 jongeren in de leeftijd 16 – 25 jaar uit gemeente De Bilt. 

Maakt zich zorgen
om het klimaat

Wil meer doen om 
klimaatverandering 

tegen te gaan

Energie besparen begint bij jezelf. 
We vroegen jongeren welke duurzame 
keuzes jongeren bereid zijn te maken 

in hun dagelijks leven.

Maar waar gaan jongeren voor 
als ze moeten kiezen? We leggen 

ze een aantal dilemma’s voor, waarbij 
de keuzes dezelfde hoeveelheid 

energie vertegenwoordigen.

Wat valt op?
Kleine aanpassingen lijken gemakkelijker te 
accepteren. Maar geen eigen auto bezitten 
en minder met het vliegtuig op vakantie is 

voor 2 op 3 jongeren nu nog een stap te ver.

Windmolens
✓ bij bewouwd gebied
✓ in een weiland

Zonnepanelen
✓ wel op daken
✕ niet in de natuur

Mest
90% van de 

jongeren is voor 
het opwekken 
van biogas uit 
koeienmest

Wat vinden jongeren 
van klimaatverandering?

77%
84%

59%

houdt in dagelijkse 
keuzes rekening 
met het klimaar

Wat zijn jongeren 
bereid te veranderen?

Minder 
vlees

Meer 
met OV

Minder kleren 
kopen

Korter 
douchen

Warme trui
i.p.v. kachel

Energiezuinige 
apparaten

Auto’s
delenMinder

vliegen

Hoe zouden ze
duurzame energie 

opwekken?

start!

fi nish!

Als jongeren kiezen

Ontdek de mening van 
jongeren over de energietransitie 

in gemeente De Bilt

9 grote windmolens of alle daken vol zonnepanelen 

51%

73%

49%

20%

27

1 grote windmolen (150m) of 200 kleine windmolens (15m)

1 grote windmolen of 50 mestvergisters

✕✕

80%



Wat wil men betrokken bij zijn / zich voor inzetten?

1

Zeer betrokken

Niet betrokken

A

B

C

D

handen/bottom-uphanden/georganiseerd hoofd/georganiseerdhoofd/bottom-up



Wat wil men beschermen/behouden?

1

A

B

C

D

wildernis agrarisch arcadisch virtueeltechnologisch

Wel beschermen/behouden

Niet beschermen/behouden



Arcadisch

Virtueel

Technologisch

Wildernis

Agrarisch

SET 1: Wat voor natuur wil je beschermen?

RESPONDENT 10



handen/georganiseerd

hoofd/bottom-up

hoofd/georganiseerd

handen/bottom-up

SET 2: Op welke manier zou jij betrokken willen zijn bij de natuur?

RESPONDENT 10



RESPONDENT 10
natuurprofiel

WildernisAgrarisch ArcadischTechnologisch Virtueel

hoofd/georganiseerdhanden/georganiseerd handen/bottom-up hoofd/bottom-up



 
NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT 

  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jonge Honden, Bram van den Groenendaal en Sven van de Brug 
Provincie Utrecht, Paul Roncken 

Soulcreatives 
 

 
Jonge Honden is een niet-alledaags 

adviesbureau dat bestaat uit 
academici, denkers, doeners, 

onderzoekers, projectmanagers, 
organisatietalenten en 

communicatiespecialisten. Wat ons 
bijzonder maakt, is dat wij twintigers 

zijn, opgegroeid in een tijd van 
verandering en vernieuwing. Wij 

combineren ons specialisme 
vanzelfsprekend met eigenschappen 

die juist nu nodig zijn. 

WIJ ONDERNEMEN 
Als communicator, onderzoeker,  
aanjager en business developer 
WIJ VERANDEREN 

Als project- of programmasecretaris, scrum 
master en spin in het web  
WIJ KIJKEN NAAR DE TOEKOMST 

Als facilitator, sparringpartner, 
workshopbegeleider en trainer 
WIJ VERNIEUWEN 

Als project- of procesmanager en facilitator 

JONGE HONDEN EN SWIPOCRATIE 
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CONTEXT 
Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd zoals 
klimaatverandering en automatisering, maar ook migratie en onzekerheid op de 
arbeidsmarkt. Brede maatschappelijke veranderingen vragen om een collectief antwoord 
waarbij de overheid vaak een voortrekkende rol moet pakken. De overheid kan of wil dit 
echter niet alleen doen. Zoals de burger de overheid nodig heeft, zo heeft de overheid ook 
haar burgers nodig.  
 
Tegelijkertijd lijkt de kloof tussen de twee alleen maar groter te worden. Ondanks referenda, 
inspreekavonden en burgerinitiatieven voelen burgers zich niet altijd gehoord. Uit onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat inwoners vaak denken in termen van ‘wij’ 
en ‘zij’ en ‘zij vallen me weer lastig’ (SCP, 2016). Nog moeilijker is het om jongeren, de 
generatie van de toekomst, in het democratisch proces te betrekken. Europees gezien zijn 
Nederlandse leerlingen relatief minder politiek betrokken en hechten ze weinig belang aan 
verkiezingen; ze zijn minder van plan later te gaan stemmen (ICCS, 2016).  
 
Als reactie op de groeiende kloof, maar ook de mondige burger, zijn participatieve 
benaderingen (zoals co-creatie, DIY of deliberatieve democratie) populair geworden. Een 
(potentieel) belangrijk onderdeel van deze beweging, die voorbij de traditionele koffie en 
cake avonden wil, is het inzetten van slimme digitale applicaties. Denk hierbij aan burgers 
die de luchtvervuiling in hun eigen omgeving kunnen meten of online in discussie kunnen 
over hun leefomgeving. Daarnaast zijn digitale applicaties bij uitstek het domein van de 
nieuwe generatie. Digitale democratie heeft daarom veel potentie om middels instrumenten 
en arrangementen die de participatie van jongeren versterken de samenleving inclusiever en 
veerkrachtiger maken.  
 
Een van die instrumenten is Swipocratie, een app a la Tinder, waarbij men door middel van 
“swipen” kan aangeven of men het voorbeeld van een omgeving wel of geen kwaliteit vindt 
hebben. Heel relevant in een maatschappij die gericht is op beleving, waarbij beeldvorming 
de manier om over iets te oordelen. Zo kunnen we opzoek naar vragen als: wat is een 
inclusieve stad? Is het prettig wonen in grotere dichtheden of juist niet? Hoe ziet natuur-
inclusieve landbouw eruit? Hoe moet het nieuwe energielandschap eruit zien? 
 
Swipocratie is al eens ingezet in de gemeente Zoetermeer en gaat nu ook gebruikt worden 
door de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. 
 
AANLEIDING 
Onlangs heeft Jonge Honden, in de persoon van Sven en Bram, gesproken met Paul 
Roncken, onafhankelijk adviseur van de provincie Utrecht en initiatiefnemer van Swipocratie. 
Paul heeft ons ingelicht over de stand van zaken en uit het gesprek bleek dat Jonge Honden 
mogelijk een rol kan spelen in de verdere uitvoering in de bestaande trajecten. Daarnaast 
ziet Jonge Honden, met oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en de uitrol 
van de omgevingswet, kansen om Swipocratie als propositie verder uit te werken en in te 
zetten bij opdrachtgevers. Niet alleen omdat wij tot de doelgroep behoren en wij zijn 
opgegroeid met digitale applicaties, maar ook omdat we veel organisatorisch en 
communicatief talent in huis hebben.  
 
Dit document zal ingaan op de rol die Jonge Honden denkt te kunnen spelen bij de uitrol van 
Swipocratie om zo de mogelijkheid tot verdere samenwerking te verkennen.  
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ROL JONGE HONDEN 
Zoals gezegd ziet Jonge Honden mogelijkheden om de ontwikkeling en het gebruik van 
Swipocratie te bevorderen. De rol afhankelijk van de beleidscontext en de precieze opdracht, 
des al niet te min is de rol uitgesplitst naar het generieke beleidsproces bij het gebruik van 
Swipocratie zoals wij dat zien (Afbeelding 1).  
 

1. VERTALEN 
De beleidsvraag van de overheid zal 
vertaalde moeten worden naar de 
app Swipocratie. Dat begint bij het 
formuleren van de vraag, die niet 
alleen geschikt moet zijn om 
beantwoord te worden met een 
dergelijke app en begrijpelijk moet 
zijn voor de gemiddelde gebruiker, 
maar ook voldoet aan de 
verwachtingen van de overheid aan 
het eind van het proces. Daarnaast 
gelden dezelfde principes voor het 
inrichten van de app.  
 
Voor beide onderdelen heeft Jonge Honden bruikbare kennis en ervaring in huis. Wij zijn 
gewend om kritisch te kijken naar de vragen die opdrachtgevers stellen en daar het proces 
op aan te passen. Ook hebben we ervaring met opereren in tal van complexe 
beleidsopgaven en spreken we ook nog eens de taal van de doelgroep. In samenwerking 
met een ICT’er die de app technisch ontwikkelen kunnen we een projectleider dus op tal van 
gebieden assisteren en ontzorgen. 
 

2. UITROLLEN 
In deze fase zal de app door zo veel mogelijk mensen in gebruik genomen moeten worden. 
Hierbij is het van belang dat er een goed doordachte communicatiestrategie ligt die niet 
alleen de ‘usual suspects’ weet te bereiken, maar ook de (jongere) inwoner die normaal niet 
politiek actief is. Ook al ligt het gebruik van digitale kanalen hier voor de hand, wij denken dat 
ook gedurende deze fase ‘face-to-face klantcontact’ van belang is. Wil een app bekendheid 
krijgen, dan moet je de doelgroep ook op straat weten te vinden. Denk hierbij aan 
evenementen als festivals of een markt. Centrale vragen zijn dan ook: hebben mensen 
genoeg kennis om de app te gebruiken? Zo niet, hoe kunnen we dat verbeteren? En zijn de 
gebruikers een goede afspiegeling van de samenleving? Hoe borgen we legitimiteit?  
 
Jonge Honden wordt vaak gevraagd om te helpen met het verzamelen van respondenten of 
data. Dit doen we het liefst op de locatie waar het vraagstuk over gaat. We gaan letterlijk op 
pad om inwoners, experts of bestuurders te spreken.  
 

3. DISCUSSIE 
De uitkomsten uit de Swipocratie zijn een middel om in discussie te gaan en feedback op te 
halen om zo het proces te kunnen evalueren. De discussie voeden kan op verschillende 
manieren. Dat kan online, bijvoorbeeld in de app, of op platformen daarbuiten. Dat kan ook 
face-to face, publiek (zoals op evenementen, op straat) of in georganiseerde sessies. Het 
doel hiervan is om de statistiek, de voorkeuren die de app genereerd context te geven, een 
kwalitatieve lading. Daarnaast kunnen de discussies aangegrepen worden om de app en de 
content daarvan te evalueren. Worden de juiste foto’s en tekst gebruikt? Wat missen de 
gebruikers?  
 

Afbeelding 1: beleidsproces Swipocratie 

OVERHEID

SWIPOCRATIE

INWONER

1.VERTALEN

2.UITROLLEN 3.DISCUSSIE

4.ADVIES
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Jonge Honden organiseert regelmatig bijeenkomsten waar maatschappelijke vraagstukken 
besproken worden. Via creatieve en interactieve werkvormen weten we denkkracht te 
mobiliseren. Dit hoeft niet via een klassieke bewonersbijeenkomst georganiseerd te worden 
wat al jaren wordt gedaan, maar kan juist op een creatieve methode ontwikkeld worden. 
 

4. ADVIES 
In de laatste fase wordt de inhoud van de discussies vertaald naar een beleidsadvies en 
moet de vraag die de overheid heeft neergelegd bij de inwoners beantwoord worden. Hoe 
deze fase eruit ziet hangt erg af van de ambitie van de overheid. Zo kan de overheid als 
doelstelling hebben de burger enkel om advies te vragen, maar het kan ook zo zijn dat dit de 
aanloop is naar een meer structurele rol voor burgers in het beleidsdossier. In dat geval 
kunnen inwoners ook betrokken worden bij het opstellen van het advies zelf en zullen ze op 
de hoogte gehouden moeten worden van de ontwikkelingen in het dossier. Wat wordt er met 
hun inbreng gedaan?  
 
In beide gevallen heeft Jonge Honden relevante expertise in huis. Regelmatig stellen wij 
adviezen op voor overheden. Dit leggen we vast in rapportages, maar we zijn er ook goed in 
om dit op een creatieve manier te presenteren. 
 
Naast de reeds lopende opdrachten bij de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer denken wij 
deze rollen ook te kunnen vervullen in nieuwe opdrachten. Ons lijkt het goed verder te praten 
over de mogelijkheid om Jonge Honden deze Swipocratie als instrument proactief aan te 
laten bieden bij overheden. Jonge Honden zou dan in samenwerking met Swipocratie (ICT) 
en Paul Roncken (Projectleider) projecten los kunnen krijgen.  
 

WERKEN MET JONGE HONDEN 
Een jonge hond brengt beweging. We komen snel tot de kern en werken samen toe naar het 
resultaat dat je van ons vraagt. Een jonge hond is slim, onbevangen, eigenwijs en wil de 
wereld ietsje mooier maken. Tegelijkertijd zijn we praktisch ingesteld en staan we het liefst 
met onze voeten in de klei.  
 
Op maandag tot en met donderdag werken we voor de opdrachtgever, en op vrijdagen 
runnen we samen ons bedrijf. Zo trainen we onze jonge honden het beste uit zichzelf en hun 
opdrachten te halen, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk en is de opdrachtgever 
gegarandeerd van een ondernemende en initiatiefrijke toevoeging op zijn of haar team. 
 
Samenwerken met Jonge Honden betekent samenwerken met nieuwsgierige en kritische 
junioren die zich informatie snel eigen maken. Sinds 2000 adviseren en begeleiden we 
freelancers, bedrijven en (semi-) publieke organisaties. We werken samen met onze 
opdrachtgevers aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. We zijn nét 
die vonk die beweging veroorzaakt. 
 
Contact:  Sven van de Brug   Bram van den Groenendaal 
  06 16 922 896    0611065268 
  Sven@jongehonden.com  Bram@jongehonden.com 
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