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In deze presentatie neem ik jullie mee in de aard en opzet van deze Community of Practise. Aan de hand van een aantal vragen zal ik 
uitleggen wat een Community of Practise is, voor wie deze Community of Practise bedoeld is, wat het doel is en hoe we gaan werken. 
We eindigen bij de vraag op welke manier jij kunt bijdragen aan deze community of practise. Maar eerst: wat is de aanleiding om een 
Community of Practise te starten? 




AANLEIDING

➤ Inclusieve dienstverlening realiseren

In 2019 heeft PBLQ in samenwerking met o.a. de gemeente Amsterdam en de Radboud Universiteit een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van een toetsingskader voor inclusieve dienstverlening ontwikkeld. Bij het ICTU-programma Gebruiker Centraal is, na 
bespreking van dit normenkader met o.a. de gemeente Amsterdam, het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de behoefte ontstaan om deze ideeën verder te ontwikkelen naar een algemeen toepasbaar 
toetsingskader voor inclusieve dienstverlening bij de Nederlandse overheid.


Om dit voor elkaar te krijgen moeten veel vraagstukken worden beantwoord. Dit zijn niet alleen inhoudelijke vragen maar ook vragen over 
het verkrijgen van draagvlak. Hoe verhoudt zo’n kader zich bijvoorbeeld tot bestaande instrumenten en monitors bij verschillende 
overheden? Hoe helpt het overheden vooruit? Wat is de belasting voor deelnemende organisaties en inwoners? Hoe verplichtend, 
normstellend en hoe sturend is (de uitstraling van) een toetsingskader? Kun je daarin sturen via een bijvoorbeeld een vrijwillige 
benchmark of stimuleer je inclusieve dienstverlening door middel van een award?


Om antwoord te geven op deze vragen heeft Gebruiker Centraal het initiatief genomen om een Community of Practice in te richten. Het 
doel van deze Community of Practise is het toetsingskader in ongeveer een half jaar tijd enkele stappen verder te brengen.

VRAGEN

➤ Verhouding met bestaande instrumenten 

➤ Meerwaarde van een toetsingskader 

➤ Benodigde inzet  

➤ Welke mate van   

➤ Verplichting  

➤ Normstelling 

➤ Sturing 

➤ Welke instrumenten 

➤ Vrijwillige benchmark 

➤ Awards

Om dit voor elkaar te krijgen moeten veel vraagstukken worden beantwoord. Dit zijn niet alleen inhoudelijke vragen maar ook vragen over 
het verkrijgen van draagvlak. Hoe verhoudt zo’n kader zich bijvoorbeeld tot bestaande instrumenten en monitors bij verschillende 
overheden? Hoe helpt het overheden vooruit? Wat is de belasting voor deelnemende organisaties en inwoners? Hoe verplichtend, 
normstellend en hoe sturend is een toetsingskader? Kan een vrijwillige benchmark bijvoorbeeld een rol spelen of stimuleer je inclusieve 
dienstverlening door middel van een award?


Om antwoord te geven op deze vragen heeft Gebruiker Centraal het initiatief genomen om een Community of Practice in te richten. Het 
doel van deze Community of Practise is het toetsingskader in ongeveer een half jaar tijd enkele stappen verder te brengen.



HOE DOEN WE DAT?

➤ Verkennen  

➤ Best practises  

➤ Behoeften  

➤ Draagvlak 

➤ Vormgeven 

➤ Werking van het 
toetsingskader  

➤ Proof-of-
Concept

Hoe doen we dat? De twee begrippen die centraal staan in deze Community of Practise zijn ‘Verkennen’ en ‘Vormgeven’. 


Met verkennen gaat het om het uitwisselen van de bestaande methoden en best practices rond (inclusieve) digitale dienstverlening. Ook 
willen we een inventarisatie maken van behoeften: welke kennis is nodig? Verder is het doel om te werken aan draagvlak: In welke vorm is 
de bereidheid om het toetsingskader te gaan gebruiken het hoogst? 

Het tweede doel is vormgeven. Hierbij gaat het om de verdere vormgeving van toetsingskader. Ook vinden we het belangrijk om het te 
kijken hoe het toetsingskader in de praktijk werkt. Hiervoor willen we enkele proofs-of-concepts uitvoeren.

WAT IS EEN COMMUNITY OF PRACTISE? 

➤ Een Community of Practise is een groep 
mensen die een vraagstuk of passie met 
elkaar deelt. Door regelmatig met elkaar 
te overleggen leren ze hoe het beter kan. 
                                                 
                                                (Wenger, 1998) 

Maar… wat IS een Community of Practise? 


Volgens de definitie van Wenger (uit 1998) is een Community of Practise is een groep mensen die een vraagstuk of passie met elkaar 
delen. Door regelmatig met elkaar te overleggen, leren ze hoe het beter kan.


Leden van een Community of practise hebben dus een gedeeld interessegebied. In dit geval gaat het om inclusieve dienstverlening. Bij 
het nastreven van deze gedeelde interesse nemen de leden deel aan gezamenlijke activiteiten en discussies, helpen ze elkaar en delen ze 
informatie. Op die manier ontwikkelen de leden een gedeeld vocabulaire zoals ervaringen, verhalen, hulpmiddelen en manieren om de 
vraagstukken die centraal staan aan te pakken. 




VOOR WIE IS DEZE COMMUNITY? 

➤ Iedereen met een passie voor inclusieve 
dienstverlening is welkom bij deze 
Community of Practise 

➤ Ambtenaren, dienstverleners  

➤ Uitvoeringsorganisaties  

➤ Landelijke, provinciale of 
gemeentelijke overheden 

➤ Dienstverleners 

➤ Koepelorganisaties en 
belangenverenigingen 

➤ Kennisinstituten

En… WIE zijn de leden van deze Community of Practise? Het antwoord is simpel: iedereen met een passie voor inclusieve dienstverlening 
is welkom bij deze Community of Practise. Dat kunnen dus ambtenaren en dienstverleners van uitvoeringsorganisaties of landelijke, 
provinciale of gemeentelijke overheden zijn. Ook aanbieders van deze diensten, koepelorganisaties, belangenverenigingen en 
kennisinstituten kunnen deelnemen in deze Community of Practise. 


De community of practise is dus bedoeld voor iedereen die affiniteit heeft met inclusieve dienstverlening of op zoek is naar een manier 
om draagvlak te creëren voor het onderwerp.  


WELKE THEMA’S KOMEN AAN BOD? 

➤ Complexiteit en ambiguïteit van de 
dienstverlening  

➤ Inzet van kanalen  

➤ Welke combinatie van kanalen 

➤ Technische comptabiliteit  

➤ Gebruikersperspectief 

➤ Relevantie en begrijpelijkheid van de 
aangeboden informatie.  

➤ Betrekken van inwoners

Hoe werkt dat in de praktijk? Het verkennen en vormgeven van het toetsingskader inclusieve dienstverlening vindt plaats door aan de 
hand van verschillende thema’s te praten over inclusieve dienstverlening. Steeds is het doel om je te informeren, meningen en ideeën te 
inventariseren en met elkaar te interacteren. 


Thema’s om over te praten zijn bijvoorbeeld complexiteit en ambiguïteit van de dienst die via (online) dienstverlening wordt ontsloten. 
Welke combinatie van kanalen gebruik je bijvoorbeeld voor welke diensten? En hoe zijn die kanalen (technisch) compatibel? Ander 
thema’s zijn bijvoorbeeld de relevantie en begrijpelijkheid van de aangeboden informatie. Ook kunnen we het bijvoorbeeld hebben over 
de betrokkenheid van inwoners bij ontwikkeling van de dienst of dienstverlening. 


Uiteindelijk is het natuurlijk aan jullie wat de inhoud van deze Community of Practise is. We horen dus graag welke thema’s je het meest 
belangrijk vindt. 




HOE GAAN WE DAT AANPAKKEN?

➤ Gedurende een half jaar  

➤ Elke 2-3 weken een thema  

➤ Online bespreken  

➤ Door middel van  

➤ Blogs 

➤ Podcasts en  

➤ Discussies

Om met elkaar van gedachten te wisselen zetten we verschillende middelen in. Deze mini-conferentie is daar een voorbeeld maar denk 
ook aan podcasts, wetenschappelijke artikelen en rapporten, blogs of een proof-of-concept. Op de website van Gebruiker Centraal 
geven we algemene informatie over inclusieve dienstverlening. Natuurlijk vind je daar ook inhoudelijke informatie zoals rapporten, blogs 
en podcasts. Ook vind je op de website van Gebruiker Centraal aankondigingen voor bijvoorbeeld een mini-conferentie. 


De looptijd van deze Community of Practise is ongeveer een half jaar. In die tijd bespreken we elke 2 tot 3 weken een nieuw thema. In 
deze eerste week introduceren we bijvoorbeeld het toetsingskader inclusieve dienstverlening. Ook laten we aan de hand van de Stadspas 
in Amsterdam zien hoe het toetsingskader in de praktijk werkt. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

➤ Inhoudelijke bedrage  

➤ Blog  

➤ Podcast  

➤ Deelname aan discussies 

➤ Proof-of-concept 

➤ Kennisdelen  

➤ Netwerk uitbreiden  

➤ Draagvlak voor inclusieve 
dienstverlening binnen eigen 
organisatie verbeteren

Wat verwachten we van jou? Om de thema’s te verkennen en vorm te geven maken we graag gebruik van jouw expertise. Dat kan op 
verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een blog schrijven waarin jouw visie op inclusieve dienstverlening voor een bepaald thema 
tot uiting komt. Ook kun je als expert optreden in een podcast. Door deze inhoudelijke input te leveren bereid je een discussie voor. Ook 
kun je een dienst aanleveren die door middel van het toetsingskader zal worden beoordeeld. 




Vanuit de Community of Practise zullen we proberen een thema van alle kanten te belichten, iedereen aan het woord te laten en 
conclusies te trekken over de vraag hoe inclusieve dienstverlening in de toekomst verder kan worden vorm gegeven. 


Met deze resultaten kun je, binnen je eigen organisatie, als ambassadeur optreden en meer draagvlak te creëren voor inclusieve 
dienstverlening. 

VERKENNEN EN VORMGEVEN 

VAN INCLUSIEVE 

DIENSTVERLENING 

DOOR MIDDEL VAN  

EEN COMMUNITY OF PRACTISE 

VRAGEN? REACTIES?

DUS? WAT DOEN WE HIER?


