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Managementsamenvatting 
 

Dit scriptieonderzoek heeft als doel om de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke 

rechtshulp in de regio Zeeuws-Vlaanderen te verklaren met behulp van collaborative innovation. De 

nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp is stichting Samen Recht Vinden (hierna: SRV). Dit is een 

proefproject dat in samenwerking met andere organisaties toegankelijke rechtshulp wil aanbieden in 

de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit doet SRV door met een bus langs Zeeuws-Vlaamse plaatsen te 

rijden. Mensen kunnen met hun vragen en problemen bij de bus terecht. Dit scriptieonderzoek heeft 

als doel om meer kennis op te leveren over het functioneren van collaborative innovation in het 

beleidsterrein van het recht. Daarnaast kijkt dit scriptieonderzoek ook naar de rol van design thinking 

binnen collaborative innovation.  

SRV is geselecteerd als casus om de theoretische verwachtingen over de uitkomsten van 

collaborative innovation te onderzoeken. Zo zijn er 20 interviews met partijen in het netwerk van SRV 

gehouden. Ook zijn er vier momenten van observatie geweest, om de ontwikkeling van een nieuwe 

vorm van toegankelijke rechtshulp in de regio Zeeuws-Vlaanderen te kunnen verklaren met behulp 

van collaborative innovation. De respondenten zijn hierbij gevraagd naar hun probleemdefinitie van 

de toegankelijkheid van rechtshulp en hun mening over het concept. Ook zijn de respondenten 

bevraagd over hun ervaringen en verwachtingen over de samenwerking binnen SRV. De interviews 

en observaties zijn verwerkt in verslagen die zijn gecodeerd. Aan de hand van de resultaten uit de 

interviews en observaties is het scriptieonderzoek tot een conclusie gekomen.  

In de conclusie blijkt dat de ontwikkeling van SRV verklaard kan worden met behulp van collaborative 

innovation. Dankzij design thinking zijn partijen gezamenlijk op een gedeelde probleemdefinitie 

gekomen die als basis kan dienen voor de samenwerking. De probleemdefinitie speelt rond 

laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. Het ontwikkelen van het innovatieve idee heeft bij SRV 

plaatsgevonden in de ontwerpsessies, waar ideeën gegenereerd zijn en waar uiteindelijk het idee van 

de SRV-bus en het huidige behandelmodel geselecteerd zijn. In de implementatiefase werd 

waargenomen dat SRV werkt met de kenmerkende iteratieve aanpak van collaborative innovation. 

Bij deze aanpak wordt het concept herhaaldelijk getest en aangepast. Bij SRV gebeurde dit tijdens de 

testgesprekken en de daaropvolgende evaluatiesessie. Uit de interviews bleek dat partijen dit 

iteratieve proces steunen. Een nadeel van deze aanpak is dat het concept in begin voor partijen nog 

onduidelijk is, omdat het concept pas na meerdere testcycli verder vorm krijgt. Op deze manier 

ontstaan er moeilijkheden tijdens de implementatiefase. De onduidelijkheid over het concept is iets 

wat onzekerheid met zich meebrengt: partijen weten nog niet wat SRV precies gaat doen en wat hun 

precieze rol in de samenwerking wordt. Een andere moeilijkheid is dat het grootste voordeel van 

collaborative innovation, vrije kennisdeling, verhinderd wordt door de AVG. Partijen geven aan door 

de AVG geen privacygevoelige informatie te kunnen delen om zo samen zaken op te lossen. Dit zal 

wel georganiseerd moeten worden om de samenwerking ten volste te kunnen benutten.  

De belangrijkste conclusie van dit scriptieonderzoek is dus dat ontwikkeling en implementatie elkaar 

lijken tegen te werken. Waar tijdens de ontwikkeling iedereen graag meedenkt, moeten partijen zich 

tijdens de implementatie verder committeren aan de samenwerking. In de praktijk blijkt echter dat 

partijen aarzelen om een plan te implementeren dat nog onduidelijk is en verder vorm moet krijgen. 

Andersom is het ook lastig, want met een kant-en-klaar plan dat klaar is voor implementatie is er 

minder kans op innovatie omdat het idee niet samen ontwikkeld is na een herdefiniëring van het 

probleem. Als men innovatie wil bereiken is het wel belangrijk om eerst gezamenlijk het probleem te 

definiëren en om gezamenlijk een oplossing te ontwikkelen. 
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Uit deze conclusie vloeien enkele aanbevelingen voor SRV. De eerste belangrijke aanbeveling is om 

informatie-uitwisseling te organiseren in een convenant voor de AVG. Dit bevordert informatie-

uitwisseling bij SRV. Hierdoor kunnen partijen samen van elkaar leren, maar dit stelt partijen ook in 

staat om gezamenlijk actie te ondernemen. De tweede belangrijke aanbeveling is het creëren van 

duidelijkheid richting de partijen in het netwerk. Duidelijkheid creëren rond het concept van SRV zal 

nog lastig zijn omdat nog onduidelijk is hoe het concept er na verschillende testcycli uit zal zien. Wel 

kan er al duidelijkheid gegeven worden over elkaars rol in de samenwerking en onderlinge 

verwachtingen, zodat samenwerkende partijen weten wat ze aan elkaar hebben. 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn scriptie: “Het recht komt naar u toe”. In dit scriptieonderzoek is onderzocht hoe de 

ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp in de regio Zeeuws-Vlaanderen 

verklaard kan worden met behulp van collaborative innovation. De nieuwe vorm van toegankelijke 

rechtshulp die ik onderzocht heb was stichting Samen Recht Vinden (hierna: SRV). Dit 

scriptieonderzoek is gericht aan SRV en haar partners binnen de samenwerking, maar het kan ook 

nuttig zijn voor vergelijkbare initiatieven binnen krimpregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen.  

Dit scriptieonderzoek geldt als afstudeeropdracht en daarmee rond ik mijn masteropleiding Bestuur 

en Beleid af. Tijdens dit scriptieonderzoek mocht ik stagelopen bij SRV en verbleef ik in Zeeland. Ik 

nam mijn racefiets mee en daarmee kon ik deze omgeving op een unieke manier ontdekken. Zo 

fietste ik over de trainingswegen van Jan Raas, maar reed ik ook door het uitgestrekte Zeeuws-

Vlaanderen. Daarbij heb ik kunnen zien hoe mooi Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen zijn. Net als mijn 

ritten op de racefiets was ook het schrijven van deze masterscriptie een werk van lange adem. Het 

schrijven van dit scriptieonderzoek was een grote uitdaging, maar daarmee was het wel een 

leerzaam proces.  

Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn scriptiebegeleidster, Rianne Dekker. Zonder haar geduld en 

tomeloze inzet was dit scriptieonderzoek niet geworden zoals deze nu is. Daarnaast ben ik alle 

respondenten zeer dankbaar voor hun deelname aan het scriptieonderzoek. Zonder hun deelname 

had dit scriptieonderzoek nooit verwezenlijkt kunnen worden. Ook wil ik Nienke Slump, Pieter Ippel, 

Krijn van Beek, Simone Kroes en de overige medewerkers van SRV bedanken. Zij hebben mij voor dit 

scriptieonderzoek van een stageplaats voorzien en hebben ervoor gezorgd dat ik deze stage heb 

ervaren als een leuke en leerzame tijd. Daarnaast hebben zij me ook tijdens het schrijven van dit 

scriptieonderzoek ondersteund. Als laatste wil ik vrienden en familie bedanken die mij hebben 

gesteund tijdens deze periode en mij van feedback hebben voorzien. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Marcel Goorhuis 

Utrecht, 16 augustus 2021 
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1: Inleiding 
 

Gemiddeld krijgt iedere volwassen Nederlander elke tien jaar te maken met drie serieuze 

rechtsproblemen (Barendrecht & Chabot, 2020, p. 21). Op deze momenten waarop mensen 

rechtsproblemen hebben, hebben zij soms rechtshulp nodig zoals bijvoorbeeld juridisch advies van 

het Juridisch Loket of een sociaal raadslid. Deze rechtshulp is niet overal even makkelijk te bereiken, 

bijvoorbeeld in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Door de lage bevolkingsdichtheid zijn veel 

voorzieningen afgeschaald en verdwenen, waaronder rechtsvoorzieningen (Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020, p. 4). In Zeeuws-Vlaanderen wordt dit duidelijk 

doordat het OM geen locatie meer heeft in Zeeland: de dichtstbijzijnde locatie is in Breda (Omroep 

Zeeland, 2020). Ook zijn er geen sociaal raadslieden in de regio Zeeuws-Vlaanderen (Sociaal Werk 

Nederland, z.d.). Daarnaast wordt de politie aangestuurd vanuit Tilburg en heeft alleen Middelburg 

een Juridisch Loket (Omroep Zeeland, 2020). Met name in Zeeuws-Vlaanderen is de afstand tot de 

rechtspraak groter geworden, omdat in deze regio het kantongerecht uit Terneuzen is opgeheven 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020, p. 4). De fysieke toegankelijkheid van 

het recht is afgenomen in Zeeuws-Vlaanderen.  

Onderzoek naar de toegankelijkheid van het recht en rechtshulp laat zien dat er materiële en 

immateriële barrières zijn voor burgers om naar de civiele rechter te gaan (Mein & Meere, 2018, p. 

42). Materiële barrières zijn bijvoorbeeld de kosten van rechtsbijstand, de proceskosten, financiële 

compensatie en het behoud van werk of woonhuis. Reisafstand is hierbij ook een materiële barrière: 

zo meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat er signalen zijn dat 

gedaagden als gevolg van een langere reisafstand door het sluiten van locaties minder vaak komen 

opdagen (Voert & Hoekstra, 2020, p. 51). Immateriële barrières zijn bijvoorbeeld de benodigde tijd 

en moeite, eerherstel, morele genoegdoening en erkenning. Ook spelen onbekendheid met het 

procesverloop en de onzekerheid die daarbij komt kijken een rol (Mein & Meere, 2018, p. 42). Het 

WODC heeft ook onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van rechtshulp (Voert & Hoekstra, 

2020). In het onderzoek werd ontdekt dat 8 % van de respondenten contact met een juridisch 

adviseur heeft overwogen en dit niet heeft doorgezet, of dat zij een poging tot contact hebben 

gedaan die niet is gelukt (Voert & Hoekstra, 2020, p. 97). Het WODC concludeert hierbij dat dit erop 

zou kunnen wijzen dat er barrières zijn in de toegankelijkheid van het recht. Maar niet alleen de 

rechtbank zelf is ontoegankelijk, ook het Juridisch Loket en rechtsbijstandsorganisaties kampen met 

problemen rond hun toegankelijkheid. Zo heeft het onderzoek van het WODC ook onderzocht hoe 

burgers kijken naar de toegankelijkheid van vier typen hulpverleners: advocaat, 

rechtsbijstandverzekering, Juridisch Loket en vakbond (Voert & Hoekstra, 2020, p. 175). Het Juridisch 

Loket werd, met name ten opzichte van de advocaat en de rechtsbijstandverzekering, als minder 

toegankelijk en deskundig gezien. Daarnaast werden de adviezen als relatief minder bruikbaar en 

duidelijk gezien. Ook gaven respondenten relatief minder vaak aan dat ze in de toekomst opnieuw 

contact zouden opnemen met een Juridisch Loket. 

Deze voorbeelden laten zien dat de toegang tot het recht en rechtshulp is afgenomen en het wordt 

belangrijk om dit te verbeteren. Rechtshulp gaat hier om het bieden van begeleiding aan 

rechtszoekenden in het recht. Daarmee kan rechtshulp op haar beurt de toegang tot het recht 

vergroten. Het WODC onderscheidt drie vormen van rechtshulp (Voert & Hoekstra, 2020, p. 23). De 

eerste vorm gaat over informatie en advies. Dit kan bijvoorbeeld worden verkregen via het internet 

of het Juridisch Loket. De tweede vorm gaat over rechtshulp in de vorm van begeleiding, bemiddeling 

en (proces)vertegenwoordiging. Dit gebeurt door middel van advocaten, 

rechtsbijstandsverzekeraars, vakbonden en mediators.  De derde vorm gaat over procedures met een 

bindende uitspraak door een onafhankelijke derde partij. Dit kunnen gerechtelijke procedures zijn, 
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maar ook procedures door buitengerechtelijke instanties als geschillencommissies. Rechtshulp is dus 

een vorm van dienstverlening aan burgers. Rechtshulp zoals advocaten en 

rechtsbijstandverzekeringen zijn vormen van private rechtshulp. Rechtshulp zoals de rechtbank, het 

Juridisch Loket en sociaal raadslieden zijn een vorm van publieke dienstverlening. Rechtshulp is een 

belangrijk onderdeel van de rechtsstaat en is voor een deel de taak van de overheid. Daarom is dit 

ook een bestuurlijk vraagstuk. 

Doordat de toegankelijkheid van rechtshulp is afgenomen, is er een behoefte aan innovatieve ideeën 

die rechtshulp toegankelijker zouden kunnen maken. Onderzoek wijst uit dat samenwerking door 

netwerken met diverse actoren meer kans hebben om tot deze innovatieve ideeën te komen 

(Torfing, Cristofoli, Gloor, Meijer, & Trivellato, 2020, p. 596; Roberts, 2000, p. 12). Deze vorm van 

samenwerking wordt ook wel collaborative innovation genoemd. Collaborative innovation is hierbij 

het formeren van netwerken die samenwerking over organisatorische en institutionele grenzen heen 

kunnen faciliteren (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). In dit scriptieonderzoek wordt onderzocht hoe 

de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp verklaard kan worden met 

behulp van collaborative innovation.  

Voor het onderzoeken hoe de ontwikkeling van een nieuwe vorm van rechtshulp verklaard kan 

worden met behulp van collaborative innovation, wordt er ingezoomd op de regio Zeeuws-

Vlaanderen. Zoals eerder besproken, zijn er in Zeeuws-Vlaanderen door de lage bevolkingsdichtheid 

veel voorzieningen weggevallen, ook rond rechtshulp. Daarnaast is uit kwantitatief onderzoek in 

Zeeland ook gebleken dat veel Zeeuwen problemen hebben met rechtszaken. Rechtszaken duren 

bijvoorbeeld te lang in de ogen van respondenten, brengen stress met zich mee, of men is niet 

tevreden met het oordeel (Verhoeven, 2020).1  Er is dus noodzaak om de toegankelijkheid van de 

rechtshulp te verbeteren in Zeeuws-Vlaanderen. Dit kan door middel van fysieke toegankelijkheid om 

de afstand tot de rechtspraak te verminderen. Ook kan dit door de rechtspraak toegankelijker te 

maken door middel van rechtshulp die ook geschikt is voor de groep kwetsbare burgers die de 

huidige dienstverlening van de overheid te complex vinden, zoals het WRR-rapport “Weten is nog 

geen doen” aantoonde (WRR, 2017).  

Stichting Samen Recht Vinden (hierna: SRV) wil proberen om de toegankelijkheid van het recht te 

verbeteren door middel van een innovatieve oplossing. Stichting SRV is nog in ontwikkeling, maar 

heeft als doel om “in de provincie Zeeland een eigentijdse, toegankelijke en oplossingsgerichte 

sociaaljuridische hulpverlening op te zetten waarbij ze werken vanuit de sociaaljuridische 

vraagstukken van burgers, maatschappelijke organisaties en kleine bedrijven (Kamer van 

Koophandel, 2020, p. 1)”. SRV ziet het ontbreken van voorzieningen rond recht en rechtshulp in 

Zeeuws-Vlaanderen daarbij juist als een kans om iets nieuws te ontwikkelen (Ippel, Van Beek, & 

Slump, 2020, p. 4). Om iets nieuws te ontwikkelen werkt SRV samen met een diverse groep actoren 

over institutionele en organisatorische grenzen heen aan innovatie in de publieke sector. Dat maakt 

SRV een voorbeeld van collaborative innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Het ontwikkelen 

van een eigentijdse, toegankelijke en oplossingsgerichte sociaaljuridische hulpverlening is door 

Stichting SRV geprobeerd te bereiken door in mei hiermee voor het eerst te gaan testen door een 

aantal testgesprekken. Daarnaast wil SRV (als de coronamaatregelen het toelaten) vanaf september 

met een SRV-bus door Zeeland reizen en dan met name Zeeuws-Vlaanderen. Ook wil SRV horen van 

Zeeuwen wat hun rechtsvragen zijn en rond wat voor thema’s hun rechtsproblemen spelen. In deze 

SRV-bus zitten ambtenaren en sociale en juridische hulpverleners die mensen kunnen helpen met 

het oplossen van hun rechtsvragen en hen daarbij praktische oplossingen willen geven (Rozendaal, 

2020). Hoewel de grove contouren van het werk van Stichting SRV duidelijk zijn, moeten de details 

 
1 Voorlopig document 
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van deze nieuwe invulling van rechtshulp nog nader ontworpen worden. Het ontwerpen doet SRV 

door middel van design thinking. Design thinking wordt in dit scriptieonderzoek gezien als “de 

diverse benaderingen voor, methoden voor en manieren om te denken over opzettelijke processen 

om maatschappelijke verandering te creëren, waarbij vaak gefocust wordt op publiek beleid en 

publieke diensten (Bason, 2017, p. 18)”.  

SRV werkt voor het verwezenlijken van het proefproject dus samen met een diverse groep actoren 

over institutionele en organisatorische grenzen heen aan innovatie in de publieke sector, wat het een 

voorbeeld maakt van collaborative innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Doordat 

collaborative innovation van toepassing lijkt te zijn op deze casus en omdat collaborative innovation 

in het verleden een succesvolle strategie is geweest voor het ontwikkelen en implementeren van 

innovatieve ideeën, wordt collaborative innovation als theoretisch perspectief gekozen voor dit 

scriptieonderzoek (Torfing, Cristofoli, Gloor, Meijer, & Trivellato, 2020, p. 596; Roberts, 2000, p. 12). 

In het locushoofdstuk worden de kenmerken van collaborative innovation die SRV heeft verder 

toegelicht. Eerder in de inleiding werd al verteld dat SRV gebruik maakt van design thinking. In dit 

scriptieonderzoek wordt de rol van design thinking binnen collaborative innovation verder 

onderzocht. Daarnaast hoop dit scriptieonderzoek de ontwikkeling van SRV te kunnen verklaren met 

behulp van collaborative innovation. In het focushoofdstuk wordt er daarom verder stilgestaan bij 

collaborative innovation en design thinking en zal er meer uitleg over deze begrippen gegeven 

worden.  

 

1.1: Hoofdvraag & deelvragen 

Zoals eerder uitgelegd, wordt in dit scriptieonderzoek de ontwikkeling van het concept van SRV 

onderzocht met behulp van collaborative innovation. Daarbij krijgt dit scriptieonderzoek de volgende 

hoofdvraag: 

Hoe kan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp in de regio Zeeuws-

Vlaanderen verklaard worden met behulp van collaborative innovation? 

Deze vraag zal beantwoord worden met behulp van de volgende deelvragen: 

Theoretische deelvragen: 

- Wat is collaborative innovation? 

- Hoe verhoudt collaborative innovation zich tot andere processen van innovatie? 

- Wat is design thinking en welke aspecten van design thinking passen binnen collaborative 

innovation? 

- Welke verwachtingen bestaan er in de literatuur over de uitkomsten van collaborative 

innovation?  

Empirische deelvragen 

- Hoe heeft het proefproject SRV zich tot nu toe ontwikkeld?  

- Hoe heeft de afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden in het 

proefproject SRV?  

- Hoe heeft netwerkvorming plaatsgevonden in het proefproject SRV? 
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1.2: Wetenschappelijke relevantie 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er behoefte is aan meer kennis over het functioneren 

van collaborative innovation en het toepassen van design thinking in de praktijk. Sørensen & Torfing 

(2011, p. 862) schrijven dat een groot bereik aan verschillende studies over collaborative innovation 

in verschillende landen en op verschillende niveaus nodig is, om de samenwerkende benadering voor 

publieke innovatie uit te breiden en te verstevigen. Daarnaast stellen zij dat kwalitatieve case studies 

nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de complexe processen bij de productie van collaborative 

innovation en de rol van de verschillende interpretaties van de processen van collaborative 

innovation door politieke en sociale actoren. Collaborative innovation is als concept al onderzocht in 

beleidsterreinen als klimaat, landbouw, ruimtelijke ordening, onderwijs en zorg (Hartley, Sørensen, & 

Torfing, 2013, p. 826). Door te focussen op de casus van SRV kan dit scriptieonderzoek kennis 

verzamelen over het functioneren van collaborative innovation binnen een nieuw beleidsterrein: het 

recht.  

Collaborative innovation is een proces om innovatie te creëren in de publieke sector en in dit 

scriptieonderzoek zal de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp verklaard 

worden met behulp van collaborative innovation. Iets dat het scriptieonderzoek interessant maakt is 

de verbinding van collaborative innovation met design thinking. Zo benadrukt collaborative 

innovation het samenwerken over institutionele en organisatorische grenzen heen en benadrukt 

design thinking het samenwerken aan een oplossing door middel van co-creatie: het systematisch 

betrekken van stakeholders in het ontwerpproces (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845; Bason, 2017, p. 

46; Van Buuren, Lewis, Peters, & Voorberg, 2020, p. 11). Beide concepten leggen dus de nadruk op 

het samenwerken met relevante stakeholders aan innovatie en het testen. Crosby, ’t Hart & Torfing 

(2017, p. 655) stellen dan ook dat er veel design logica aanwezig is in collaborative innovation. Toch 

wordt in de bestaande wetenschappelijke literatuur nooit expliciet de verbinding gemaakt tussen 

deze bestaande concepten. Dit scriptieonderzoek hoopt door het leggen van een link tussen deze 

twee concepten kennis op te leveren over de rol van design thinking binnen collaborative innovation.  

Daarnaast blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat er behoefte is aan meer kennis over het 

toepassen van Design Thinking in de praktijk. Ansell & Torfing (2014, p. 239; Bason, 2017, p. 23) 

schrijven dat er meer begrip nodig is over de manier waarop design thinking wordt toegepast in de 

publieke sector en hoe er interactieve arena’s kunnen worden opgezet van waaruit innovatie ideeën 

kunnen komen. 

Collaborative innovation en design thinking zijn als concepten afzonderlijk van elkaar al onderzocht in 

beleidsterreinen als klimaat, landbouw, ruimtelijke ordening, onderwijs en zorg (Hartley, Sørensen, & 

Torfing, 2013, p. 826; Schaminée & Dorst, 2021, p. 13). Door te focussen op de casus van SRV kan dit 

scriptieonderzoek kennis verzamelen over het functioneren van collaborative innovation en het 

toepassen van design thinking binnen een nieuw beleidsterrein: het recht.  

 

1.3: Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit scriptieonderzoek speelt op meerdere punten. Als eerste 

kunnen de resultaten nuttig zijn voor de Zeeuws-Vlaamse burgers die uiteindelijk gebruik zullen 

maken van de diensten van SRV. Met name in een krimpregio als Zeeuws-Vlaanderen is het lastig om 

toegankelijke rechtshulp aan te bieden en een innovatie als SRV zou hier mogelijk een oplossing voor 

kunnen bieden. Door de resultaten van dit scriptieonderzoek kan het concept van SRV als nieuwe 

vorm van toegankelijke rechtshulp verder worden verbeterd, iets waar de burgers die er gebruik van 

zullen maken baat bij gaan hebben. 
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Daarnaast is het zo dat er bij samenwerking met diverse actoren vaak veel verschillen bestaan als het 

gaat om het definiëren van het probleem en het ontwikkelen van een oplossing (Torfing, 2019, p. 3). 

Het scriptieonderzoek levert kennis op over de probleemdefinitie en de behoeften van stakeholders 

rond de toegankelijkheid van rechtshulp dat nuttig is voor SRV. Zeker nu SRV nog in de 

kinderschoenen staat kan duidelijkheid over de behoeften van samenwerkende partijen het project 

helpen. De resultaten van het scriptieonderzoek helpen SRV om hun concept verder aan te passen, 

om zo de toegankelijkheid van rechtshulp te kunnen vergroten. De resultaten zijn niet enkel nuttig 

voor SRV, maar ook voor de betrokken partijen waar SRV mee samen werkt: het scriptieonderzoek 

kan komen tot een gedeelde probleemdefinitie. Vanuit deze gedeelde probleemdefinitie kunnen 

partijen binnen het netwerk vervolgens gezamenlijk de ontworpen oplossing en hun rol binnen de 

samenwerking verder vormgeven. Op deze manier kan SRV een duurzaam initiatief worden.  

Daarnaast kunnen de resultaten van het scriptieonderzoek ook nuttig zijn voor initiatieven die 

vergelijkbaar zijn met SRV en ook design thinking toepassen. Het scriptieonderzoek hoopt namelijk 

ook kennis op te kunnen brengen over de rol van design thinking binnen collaborative innovation. 

Ook zouden vergelijkbare initiatieven rond het recht binnen vergelijkbare regio’s als Zeeuws-

Vlaanderen baat kunnen hebben bij de resultaten van dit onderzoek. De resultaten zouden 

generaliseerbaar kunnen zijn naar vergelijkbare krimpgebieden als Zuid-Limburg, Oost-Groningen of 

de Achterhoek (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019). Deze krimpregio’s 

zijn vergelijkbaar in de zin dat zij grensgebieden van Nederland zijn waar de bevolking aan het 

krimpen is, met als gevolg dat voorzieningen hun deuren sluiten. Ook in deze gebieden kan er een 

vergelijkbare situatie zijn waar een initiatief als SRV de afstand tot rechtshulp zou kunnen verkleinen. 

 

1.4: Leeswijzer 

Het scriptieonderzoek dat nu volgt, is een verkenning naar de op te zetten samenwerking van SRV en 

daarbij zal met behulp van interviews op zoek worden gegaan naar een gedeelde probleemdefinitie 

onder de samenwerkende partijen. Ook zal er worden stilgestaan bij de probleemdefinities die de 

samenwerkende partijen hanteren en de rollen die zij voor zichzelf zien bij het ontwikkelen van een 

eigentijdse, toegankelijke en oplossingsgerichte sociaaljuridische hulpverlening. 

In het locushoofdstuk zal het concept van SRV uitgebreider uitgelegd worden. Als eerste wordt er 

een schets gegeven van de regio Zeeuws-Vlaanderen, waar SRV zich vooral op zal focussen. 

Vervolgens wordt besproken hoe SRV ontstaan is, hoe de huidige rechtshulp vormgegeven is en wat 

SRV precies gaat doen. Daarbij wordt ook besproken welke actoren onderdeel uitmaken van het 

netwerk van SRV. Daarna worden eerdere initiatieven die vergelijkbaar zijn met SRV behandeld. 

Daarmee wordt de context geschetst waarbinnen SRV ontstaan is. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe 

innovatief SRV is vergeleken met deze eerdere initiatieven.  

In het focushoofdstuk wordt de theorie besproken waarmee naar SRV gekeken zal worden. 

Begrippen die hierin behandeld zullen worden zijn collaborative innovation en design thinking. Nadat 

deze begrippen uitgelegd zijn, wordt er ook een overzicht geboden van de belangrijkste bevindingen 

in de literatuur. Dit zal gebeuren aan de hand van de theoretische deelvragen die eerder in de 

inleiding zijn opgesteld. Deze deelvragen zullen in dit hoofdstuk ook worden beantwoord. 

In het methodenhoofdstuk worden de onderzoeksmethoden uitgelegd. Daarnaast wordt ook stil 

gestaan bij de dataverzameling, data-analyse en bij de keuzes die daarin tijdens het 

scriptieonderzoek in gemaakt zijn. Ook zal de operationalisatie van de theorie uit hoofdstuk 3 

plaatsvinden in hoofdstuk 4. Als laatste zullen de validiteit en de betrouwbaarheid van het 

scriptieonderzoek besproken worden. 
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In het resultatenhoofdstuk worden de bevindingen besproken. Dit zal gebeuren aan de hand van de 

empirische deelvragen die eerder in de inleiding zijn opgesteld. Deze deelvragen zullen in dit 

hoofdstuk een voor een worden behandeld en beantwoord. 

Als laatste zal in het conclusiehoofdstuk aan de hand van de bevindingen uit het resultatenhoofdstuk 

de hoofdvraag beantwoord worden. Aan de hand van de conclusie zullen de praktische implicaties 

van het scriptieonderzoek besproken worden. Tot slot zal besproken worden wat de mogelijkheden 

voor vervolgonderzoek zijn. 
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2: Locus 
In dit hoofdstuk zal het concept van SRV verder uitgelegd worden. Eerst wordt besproken hoe de 

huidige rechtshulp in Zeeuws-Vlaanderen is vormgegeven. Vervolgens wordt uitgelegd wat SRV is en 

wat SRV gaat doen. Daarna worden de initiatieven die er elders al zijn geweest rond toegang tot het 

recht langsgelopen en wordt er besproken hoe deze zich verhouden tot SRV.  

2.1: Context 

Het scriptieonderzoek focust zich op de regio Zeeuws-Vlaanderen. Binnen Zeeuws-Vlaanderen liggen 

de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. Sluis heeft 23.170 inwoners, Terneuzen heeft 54.426 

inwoners en Hulst heeft 27.556 inwoners (CBS, 2021). Zeeuws-Vlaanderen heeft geen stedelijk 

centrum en is daarmee het enige rurale gebied van Nederland (Planbureau en Bibliotheek voor 

Zeeland, 2018, p. 12). De bereikbaarheid van de regio en het aanbod van scholing en opleiding 

scoren laag in Zeeland, waardoor met name jongeren en jonge professionals wegtrekken naar de 

stad (Wientjes, 2020, p. 6). Vanwege de slechte bereikbaarheid en het lage aantal publieke 

voorzieningen maken veel Zeeuws-Vlamingen gebruik van voorzieningen uit België (Planbureau en 

Bibliotheek voor Zeeland, 2018, p. 63). Dit kan ook liggen aan de Belgische inwoners van Zeeuws-

Vlaanderen, een aantal dat sinds 2011 gestaag toeneemt (Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland, 

2018, p. 63). Tussen de 6% en 18% van de bevolking in de drie gemeenten is Vlaams (Vogelaar, 

Hardeman, De Kok, & Van den Toren, 2021, p. 15). In Zeeuws-Vlaanderen, maar met name in Sluis en 

Hulst is er ontevredenheid over het gebrek aan voorzieningen (Planbureau en Bibliotheek voor 

Zeeland, 2018, p. 64). De werkloosheid is in Zeeuws-Vlaanderen relatief hoog en langdurig en het 

beroep op de bijstand is er groot (Wientjes, 2020, p. 25). 

In de strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen stellen de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst 

gezamenlijk als regio een werkagenda met gedeelde ambities op (Vogelaar, Hardeman, De Kok, & 

Van den Toren, 2021, p. 1).2 Zo wil de regio een aantrekkelijk woonklimaat creëren voor haar 

inwoners, verdienen met de transitie naar duurzaamheid en kennis en kunde versterken door 

onderlinge samenwerking. Het meest interessante punt is dat de regio de kansen van de grens wil 

benutten om de leefbaarheid te vergroten. De verbinding met de grens is zichtbaar doordat vijf van 

de zes hoofdwegen lopen naar Vlaanderen en maar een naar de rest van Zeeland (Vogelaar, 

Hardeman, De Kok, & Van den Toren, 2021, p. 2). Daarom wil de regio de connectie met Vlaanderen 

opzoeken door middel van grensoverschrijdende samenwerking rond bijvoorbeeld openbaar vervoer 

of een fietsroute Terneuzen-Zelzate (Vogelaar, Hardeman, De Kok, & Van den Toren, 2021, p. 17). 

We zien dus dat er weinig voorzieningen zijn in Zeeuws-Vlaanderen, zo ook voorzieningen rond 

rechtshulp. Zoals in de inleiding al beschreven, onderscheidt het WODC meerdere vormen van 

rechtshulp (Voert & Hoekstra, 2020, p. 23). De eerste vorm gaat over informatie en advies, wat kan 

worden verkregen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft gratis advies aan mensen. 

Momenteel is er een Juridisch Loket in Middelburg, dat op maandag en woensdag een spreekuur 

houdt in Terneuzen (Juridisch Loket, z.d.). Deze is dus maar beperkt open en een bezoek is alleen 

mogelijk na een telefonische afspraak. In verband met corona is de fysieke locatie in Terneuzen zelfs 

volledig gesloten en kan er enkel telefonisch worden overlegd met het Juridisch Loket (respondent 

20). Daarnaast zijn er ook geen sociaal raadslieden in de regio Zeeuws-Vlaanderen (Sociaal Werk 

Nederland, z.d.). De tweede vorm richt zich op rechtshulp als begeleiding, bemiddeling en 

(proces)vertegenwoordiging. Advocaten, rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden en mediators vallen 

onder deze tweede vorm. Deze diensten zijn aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen, maar zijn voor mensen 

met een lage sociaaleconomische status minder toegankelijk omdat ze niet gratis zijn. De derde vorm 

gaat over procedures met een bindende uitspraak door een onafhankelijke derde partij. Dit kan door 
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het gerecht, maar ook door buitengerechtelijke instanties als geschillencommissies. Het recht is 

minder toegankelijk geworden, omdat er geen locaties meer zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Zo is het 

kantongerecht verdwenen uit Terneuzen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

2020, p. 4). De dichtstbijzijnde rechtbank is in Middelburg en de dichtstbijzijnde locatie van het 

Openbaar Ministerie is in Breda (Omroep Zeeland, 2020). 

Om een verder beeld te krijgen van de problemen die burgers hebben heeft SRV een kwantitatief 

onderzoek laten uitvoeren in Zeeland. Uit dit onderzoek bleek dat 14,6% van het totale aantal 

respondenten ooit last heeft gehad van juridische problemen (Verhoeven, 2020, p. 6). Veel 

problemen van respondenten speelden rond het werk (32,7%) of rond de woning (23,6%) 

(Verhoeven, 2020, p. 6). Uit het onderzoek bleek ook dat 53,4% van het totale aantal respondenten 

de beschikbaarheid van professionele juridische hulp in Zeeland belangrijk vond (Verhoeven, 2020, p. 

8). Daarnaast bleek dat 59% van de respondenten die ooit juridische problemen hebben gehad toen 

om deskundig advies heeft gevraagd, 48,8% heeft toen contact opgenomen met de andere partij en 

35,4% heeft informatie gezocht (Verhoeven, 2020, p. 7). Uit deze resultaten blijkt dus dat veel 

respondenten belang hechten aan rechtshulp en dit ook inschakelden toen zij een conflict hadden. 

Over het algemeen geven respondenten rechtshulp gemiddeld een 6,7 (Verhoeven, 2020, p. 11). 

Over de conflicten gaf 66,5 % van de respondenten met een afgerond conflict aan dat zij dit te lang of 

veel te lang vonden duren (Verhoeven, 2020, p. 9). 51,1% van de respondenten met een conflict 

ondervond veel invloed op het privéleven en 54% ervaarde veel stress (Verhoeven, 2020, p. 11). Een 

meerderheid van de respondenten met een afgerond conflict geeft aan dat de schade niet hersteld is 

(53,9%), dat het probleem niet of nauwelijks is opgelost (59,3%) en dat het proces niet of nauwelijks 

eerlijk is verlopen (64,4%) (Verhoeven, 2020, p. 12). Uit deze resultaten blijkt dat er noodzaak is om 

de toegankelijkheid van rechtshulp te verbeteren door iets beters te verzinnen, omdat de bestaande 

vormen van rechtshulp tot teleurstelling leiden. SRV hoop hierin te voorzien. 

Om een completer beeld te schetsen van de problemen die burgers hebben, is er ook aan de Raad 

voor Rechtsbijstand en de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst gevraagd of zij een overzicht hadden 

van de bezwaarschriften en klachten van burgers die zij binnenkregen.3 De gemeenten Terneuzen en 

Hulst hebben deze overzichten toegestuurd. Wel geven deze documenten een beperkt beeld: op 

deze manier worden enkel de klachten of bezwaarschriften van burgers naar gemeenten gezien, 

terwijl problemen van burgers ook rond wonen of werken kunnen spelen. De gemeenten Terneuzen 

stuurde beide van deze overzichten. Als het gaat om bezwaarschriften werden er in 2020 103 

bezwaarschriften bij de gemeente ingediend (Gemeente Terneuzen, z.d.). De gemeente heeft in 2020 

158 adviezen uitgebracht. Deze gingen vooral over de Wvw (66), de Participatiewet (49) en de Wabo 

(20). Als het gaat om klachten kreeg de gemeente Terneuzen in 2020 76 klachten die met name 

speelden rond realisatie en beheer (Gemeente Terneuzen, 2021, p. 7). Het ging bij deze 76 klachten 

in 33 gevallen om een verkeerde handelswijze van de gemeente en in 16 gevallen om een onheuse 

bejegening of behandeling (Gemeente Terneuzen, 2021, p. 8). In 2019 (27 van de 73 klachten) en 

2018 (38 van de 77 klachten) speelden de meeste klachten rond realisatie en beheer (Gemeente 

Terneuzen, 2021, p. 7). In 2019 was onheuse bejegening de voornaamste reden voor klachten 

(Gemeente Terneuzen, 2021, p. 8). Ook de gemeente Hulst heeft een overzicht gegeven van het 

aantal klachten dat de gemeente heeft ontvangen. Hulst ontving in 2020 23 klachten van haar 

burgers (Gemeente Hulst, z.d.). In de gemeente Hulst gingen de klachten met name over realisatie en 

beheer: dit waren 11 van de 23 klachten (Gemeente Hulst, z.d.). In 2018 gingen de klachten over de 

afdeling Samenleving en Publiekszaken (allebei 5 van de 17 klachten en in 2019 gingen de klachten 

vooral over realisatie en beheer (9 van de 22) (Gemeente Hulst, z.d.; Gemeente Hulst, z.d.). 

Bezwaarschriften in de gemeente Terneuzen gaan veel over verkeer, bijstand en vergunningen. Na 
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analyse van de overzichten van de gemeenten Hulst en Terneuzen blijkt dat klachten in de gemeente 

Hulst en Terneuzen vaak over realisatie en beheer gaan. Realisatie en beheer gaat over een schone 

en veilige openbare ruimte. Deze klachten over realisatie en beheer spelen dus in de directe 

leefomgeving van burgers. 

2.2: Casus: SRV 

Nu er meer informatie is gegeven over de regio waarin SRV te werk zal gaan, zal hier verder worden 

ingezoomd op het concept van SRV en de totstandkoming van dit concept.  

SRV is een proefproject dat is ontstaan tijdens een bijeenkomst op 3 oktober 2019 van de Zeeuwse 

Meesters. SRV wil door middel van een bus verschillende plaatsen in Zeeland en met name Zeeuws-

Vlaanderen langsrijden, om zo burgers met hun rechtsvragen te kunnen helpen (Ippel, Van Beek, & 

Slump, 2020, p. 5).4 In de bus zitten medewerkers van gemeente, provincie, juridische hulpverlener 

(advocaat), ombudsman, rechter, officier van justitie, ggz, buurtbemiddelaar en een 

waarnemer/onderzoeker. De bemensing moet multidisciplinair zijn, zodat zoveel mogelijk mensen 

direct geholpen kunnen worden bij hun bezoek aan de bus. In de bus zal ook een backoffice aanwezig 

zijn zodat er gemakkelijk contact gemaakt kan worden met derde partijen zoals bijvoorbeeld het 

UWV, de Belastingdienst of het CJIB. De bus zal naar verwachting op dinsdag, donderdag en zaterdag 

op marktpleinen staan in de provincie Zeeland (Ippel, Van Beek, & Slump, 2020, p. 5). SRV duurt drie 

jaar en zal eindigen in 2023 (Ippel, Van Beek, & Slump, 2020, p. 6). In het eerste jaar wil SRV het 

project door ontwikkelen zodat er aan het eind van het eerste jaar een bewezen instrument staat. In 

jaar twee werkt SRV aan opschaling en in jaar drie wil SRV het project tot een reguliere voorziening 

maken. Tijdens deze drie jaar wil SRV gaan werken met ‘learning by doing’, waarbij er zes weken 

getest wordt en waarbij het concept van SRV in de drie weken na het testen verder aangepast wordt 

aan de hand van de opgedane ervaringen (Ippel, Van Beek, & Slump, 2020, p. 8). Er is voor een 

periode van zes weken gekozen, omdat er op deze manier snel geleerd kan worden en omdat SRV op 

deze manier zes cycli van testen en aanpassen per jaar kan doorlopen (Ippel, Van Beek, & Slump, 

2020, p. 8). SRV heeft voor deze drie jaar een budget van anderhalf miljoen euro tot haar beschikking 

en het geld voor het project komt onder andere uit de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen (een half 

miljoen euro) en de subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand van de Raad voor de 

Rechtsbijstand (een miljoen euro) (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020; 

Rozendaal, 2020).  

Stichting SRV gaat dit niet alleen doen en maakt gebruik van een rijk netwerk. Centrale partners van 

de stichting zijn de Provincie Zeeland, de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, het OM, de politie, de in 

de ‘Zeeuwse Meesters’ verzamelde juristen, de Zeeuwse ombudsman, de Kamer van Koophandel, de 

dertien gemeenten van Zeeland, het Waterschap, University College Roosevelt en Hogeschool 

Zeeland/University of Applied Science, Emergis en Zeeuwse Gronden, aanbieders van GGZ, het 

Juridisch Loket, het Planbureau Zeeland, het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en 

de (Bond van) rechtsbijstandsverzekeraars (Ippel, Van Beek, & Slump, 2020, p. 7). Het project is dus 

een samenwerking van een diverse groep partners van binnen en buiten de overheid.  

 

2.3: Eerdere projecten/pilots 

De Raad voor Rechtsbijstand omschrijft SRV als een vernieuwend en innovatief concept dat nog niet 

eerder is toegepast (Rozendaal, 2020). Om te kijken hoe vernieuwend en innovatief SRV is, zullen er 

in het komende stuk vergelijkbare projecten die in het verleden hebben plaatsgevonden besproken 
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worden. Dit schetst ook een beeld van de context waarbinnen SRV ontstaan is. Deze projecten 

hebben met SRV gemeen dat ze de afstand tot rechtshulp willen verkleinen en responsief optreden.  

Een project dat als inspiratie heeft gediend voor SRV is het project “Prettig contact met de overheid” 

(hierna: PCMO). PCMO is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en is sinds 2008 gestart (Brouwer, 2016, p. 9). Het programma wil het contact 

tussen burger en overheid bevorderen door middel van een informele aanpak (Van der Velden, 

Koetsenruijter, & Euwema, 2010, p. 8). Deze informele aanpak krijgt vorm door het gebruik van 

mediationvaardigheden. Dit houdt in dat de ambtenaar communicatieve vaardigheden inzet (actief 

samenvatten, luisteren, doorvragen) en dat de ambtenaar kan omgaan met de dynamiek van 

conflictmatige relaties vanuit een open, belangstellende en oplossingsgerichte houding (Van der 

Velden, Koetsenruijter, & Euwema, 2010, p. 8). Deze aanpak is ingezet door ambtenaren bij burgers 

die in een bezwaarprocedure zaten. De pilot leverde interessante resultaten op. Burgers 

waardeerden de informele behandeling (7,2) meer dan een reguliere behandeling (4,8) en gaven aan 

dat hun vertrouwen in de overheid gestegen was (Van der Velden, Koetsenruijter, & Euwema, 2010, 

p. 9). Daarnaast bleek de inzet van mediationvaardigheden te helpen: de doorlooptijd van informele 

bezwaarprocedures verminderde ten opzichte van reguliere procedures en het draagvlak voor 

voortzetting van de informele aanpak onder ambtenaren was breed (Van der Velden, Koetsenruijter, 

& Euwema, 2010, p. 9). 

Meer recente initiatieven rond rechtshulp hebben ook plaatsgevonden. Er zijn verschillende 

initiatieven die vanuit de rechtspraak georganiseerd zijn om het recht weer dichter bij de burger te 

brengen. Zo is er de Rotterdamse regelrechter die in september 2018 van start ging, een initiatief van 

de rechtbank Rotterdam (de Rechtspraak, z.d.). Partijen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de 

regelrechter en kunnen op korte termijn voor €42,50 euro met de regelrechter in gesprek. In dat 

gesprek onderzoekt de regelrechter wat het probleem is en of de partijen gezamenlijk tot een 

oplossing kunnen komen. In het geval dat niet lukt, neemt de regelrechter zelf een beslissing. Een 

vergelijkbare pilot om het recht laagdrempeliger te maken is de wijkrechter in Den Haag, een 

experiment van de rechtbank Den Haag (Dirks, 2020). Voor dit experiment gaan rechters buurten in 

om burenruzies te beslechten. Net als de regelrechter in Rotterdam brengt de wijkrechter in Den 

Haag het probleem terug tot de kern. Er wordt bekeken hoe het probleem opgelost kan worden als 

beide partijen redelijk zijn, maar toch vastzitten in hun eigen gelijk. Voor de wijkrechter in Den Haag 

heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden (Dirks, 2020). Hieruit bleek dat veel kwesties nooit bij de 

reguliere kantonprocedure terecht zouden zijn gekomen en dat burgers over het algemeen tevreden 

zijn over de snelheid, de lage kosten en de oplossingsgerichtheid. In lijn met de regelrechter in 

Rotterdam en de wijkrechter in Den Haag is er ook een buurtrechtbank in Amsterdam Zuidoost, een 

experiment van de Amsterdamse rechtbank (Fit & Niemantsverdriet, 2021). De Amsterdamse 

rechtbank heeft als locatie de wijk Venserpolder, een kwetsbare buurt waar bijna 20 procent van de 

mensen te maken heeft met langdurige armoede. Voor de rechtspraak wordt bij de buurtrechter de 

hele problematiek van de persoon bij de zaak betrokken, dit is bijvoorbeeld handig als iemand ook 

meerdere schulden blijkt te hebben. Er wordt meegedacht met de personen die problemen hebben 

om te kijken hoe hun problemen opgelost kunnen worden, in samenwerking met hulpverleners. Ook 

in Eindhoven is een wijkrechtbank, een proefproject van de rechtbank Oost-Brabant (de Rechtspraak, 

z.d.). Onder leiding van een rechter wordt er in de wijkrechtbank samengewerkt met partijen als 

gemeente, Openbaar Ministerie, woningstichtingen, reclassering, GGZ aan de multiproblematiek van 

verdachten.   

Een ander initiatief dat niet vanuit de rechtbank is georganiseerd is het “Huis van het Recht” in 

Heerlen (Het Juridisch Loket, 2020). Het huis van het recht is georganiseerd vanuit het Juridisch 
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Loket, waarbij intensief wordt samengewerkt met de rechtbank Limburg en de gemeente Heerlen. 

Het huis van het recht heeft een fysiek loket in de locatie van het Juridisch Loket in Heerlen. Ook het 

huis van het recht wil mensen met multiproblematiek helpen om de weg te vinden naar 

hulpverlenende organisaties. Daarvoor werkt het huis van het recht naast de rechtbank Limburg en 

de gemeente Heerlen ook samen met het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en 

woningcorporaties.  

Bij een vergelijking van deze initiatieven met SRV zijn er veel overeenkomsten. Ook SRV wil de 

afstand van de burger tot het recht verminderen en wil een antwoord kunnen bieden op de 

multiproblematiek van de mensen die hulp nodig hebben. Daarbij wordt mogelijk ook mediation 

ingezet. Toch zijn er ook verschillen. Ten opzichte van de wijk- en buurtrechters wil SRV de 

rechtspraak als ultimum remedium zien: pas als partijen er onderling niet uitkomen, wordt er via 

rechtspraak een beslissing genomen. SRV wil dus buiten de rechtspraak op zoek gaan naar 

conflictoplossing. Daarnaast onderscheidt SRV zich samen met de Haagse wijkrechter van de andere 

proefprojecten doordat SRV geen vaste locatie heeft en actief naar de mensen komt. 

Dit is ook te zien in de motivering voor de toekenning van subsidie door de Raad voor Rechtsbijstand 

(Niemeijer, Van den Berg, & Brouwer, 2020, p. 6).5 De adviescommissie prijst de integrale benadering 

van SRV, waarbij er vanuit het probleem van rechtzoekenden geredeneerd wordt. Daarnaast is de 

adviescommissie ervan overtuigd dat de oplossing die SRV biedt laagdrempelig en toegankelijk is 

voor de doelgroep. Door het concept van een one-stop-shop (een loket waar meerdere diensten 

worden aangeboden) introduceert SRV volgens de adviescommissie een directe en effectieve hulp 

voor rechtszoekenden dat nog niet eerder is toegepast in het stelsel van rechtshulp.  

SRV is een geschikte casus om de theoretische verwachtingen van collaborative innovation te 

onderzoeken, die in het focushoofdstuk besproken zullen worden. Ten eerste komt dit omdat SRV 

een ontwerp biedt voor het verbeteren van publieke dienstverlening. Voor SRV gaat het hierbij om 

het verbeteren van de toegankelijkheid van rechtshulp. Ten tweede kwam in het locushoofdstuk naar 

voren dat SRV een innovatieve pilot is vergeleken met eerdere pilots voor rechtshulp uit het 

verleden. Het einddoel van SRV staat nog niet vast: SRV zal pas verder vorm gaan krijgen na 

meerdere testcycli. SRV is dus een casus die nog in volle gang is. Vanwege deze redenen is SRV een 

geschikte casus om de theoretische verwachtingen van collaborative innovation te onderzoeken.  
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3: Focus 
In dit hoofdstuk zullen theoretische concepten besproken worden die een theoretisch perspectief 

bieden waarmee er naar SRV gekeken kan worden. Collaborative innovation is het theoretische 

perspectief om SRV mee te duiden. Daarnaast kijkt dit scriptieonderzoek naar de rol van design 

thinking binnen collaborative innovation. Theoretische begrippen die daarom aan bod komen zijn 

collaborative innovation en design thinking. In dit hoofdstuk worden de begrippen collaborative 

innovation en design thinking verder uitgelegd. Daarnaast wordt collaborative innovation vergeleken 

met andere processen van innovatie. Daarbij zal blijken dat collaborative innovation voordelen heeft 

ten opzichte van deze andere processen. Dit is ook de reden waarom er in dit scriptieonderzoek voor 

collaborative innovation wordt gekozen als theoretisch perspectief om de casus mee te duiden. 

Nadat collaborative innovation is besproken en is vergeleken met andere processen van innovatie 

wordt design thinking besproken. Daarbij wordt er ook stilgestaan bij de rol van design thinking 

binnen collaborative innovation. De vier theoretische deelvragen die in de inleiding zijn opgesteld 

zullen hierbij houvast bieden. De theoretische deelvragen zijn: 

- Wat is collaborative innovation? 

- Hoe verhoudt collaborative innovation zich tot andere processen van innovatie? 

- Wat is design thinking en welke aspecten van design thinking passen binnen collaborative 

innovation? 

- Welke verwachtingen bestaan er in de literatuur over de uitkomsten van collaborative 

innovation?  

 

3.1: Collaborative innovation 

De focus op innovatie in de publieke sector wordt de laatste jaren steeds groter (Van Buuren, Lewis, 

Peters, & Voorberg, 2020, p. 9). Deze toenemende focus op innovatie in de publieke sector heeft 

verschillende redenen (Sørensen & Torfing, 2011, p. 847). De eerste reden is dat burgers en 

ondernemers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit, beschikbaarheid en effectiviteit van 

publieke diensten (Torfing, 2019, p. 2). Daarnaast is de vraag naar maatwerk in dienstverlening ook 

gestegen. Naast deze toegenomen verwachtingen bestaat het feit dat de publieke middelen om te 

kunnen zorgen voor betere dienstverlening schaars zijn (Torfing, 2019, p. 2). De combinatie van 

toegenomen verwachtingen en een schaarste aan publieke middelen zorgt voor een noodzaak aan 

nieuwe ideeën waarmee een betere dienstverlening neergezet kan worden, zonder daarvoor extra 

publieke middelen uit te geven. Een tweede reden voor het zoeken naar innovatie in de publieke 

sector, kan gezocht worden in de groeiende ambitie van professionals in de publieke sector om 

maatschappelijke problemen op te lossen (Sørensen & Torfing, 2011, p. 847). Daarbij hebben 

globalisering en sociale, politieke en economische processen de wereld complexer gemaakt. De 

combinatie van de groeiende ambitie van publieke professionals en de uitvoering van beleid in een 

complexere samenleving vraagt om innovatie. Een derde reden bestaat uit het feit dat veel 

maatschappelijke problemen “wicked problems” zijn (Sørensen & Torfing, 2011, p. 848). Dit zijn 

problemen die complex, onvoorspelbaar en hardnekkig zijn. Daarbij is het ook niet duidelijk wanneer 

het probleem precies is opgelost (Head & Alford, 2015, p. 712). Het vergt innovatieve ideeën om 

deze wicked problems te kunnen oplossen. Innovatie kan door middel van verschillende strategieën 

teweeg worden gebracht: hiërarchie, markt en samenwerking (Torfing, 2019, p. 3). 

Een proces dat innovatie probeert te bereiken door middel van samenwerking wordt collaborative 

innovation genoemd (Torfing, 2019, p. 3). Collaborative innovation is “a cross-disciplinary approach 

to studying and enhancing public innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845)”. Het belangrijkste 
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kenmerk van collaborative innovation is hierbij het formeren van netwerken die samenwerking over 

organisatorische en institutionele grenzen heen faciliteren (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Omdat 

er zoveel verschillende partijen in het samenwerkende netwerk zitten, stelt Torfing (2019, p. 3) dat 

het bij deze samenwerking draait om het constructief managen van verschillen om zo gezamenlijke 

oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. Aanvullend hierop stellen Ansell, Sørensen 

& Torfing (2017, p. 475) dat het bij het managen van deze verschillen belangrijk is dat er hiervoor 

naar een “common ground” of gedeelde probleemdefinitie wordt gezocht. Partijen moeten dus op 

zoek naar raakvlakken en gedeelde interesses zodat zij van elkaar kunnen leren en samen op zoek 

gaan naar een innovatieve oplossing (Torfing, Cristofoli, Gloor, Meijer, & Trivellato, 2020, p. 592). Als 

partijen deze raakvlakken hebben gevonden resulteert dit in een gezamenlijk perspectief op het 

probleem en als partijen gezamenlijk een innovatieve oplossing hebben gevonden hebben zij ook 

elkaars rol in de oplossing helder. 

Nu collaborative innovation behandeld is, is het ook mogelijk om een antwoord te geven op de 

eerste theoretische deelvraag. Collaborative innovation is het formeren van netwerken die 

samenwerking over organisatorische en institutionele grenzen heen faciliteren. Doordat deze 

partijen vaak zo verschillend zijn is het belangrijk om een gedeelde probleemdefinitie te vinden. Deze 

gedeelde probleemdefinitie vormt dan de basis voor de verdere samenwerking. 

 

3.2: Collaborative innovation en andere processen van innovatie 

Collaborative innovation is niet uit het niets ontstaan. Voor collaborative innovation waren er nog 

twee andere processen om tot innovatie te komen: hiërarchie en markt. Deze processen zijn 

collaborative innovation voorgegaan, maar dat betekent niet dat deze zijn verdwenen. Deze 

processen worden nog steeds gebruikt en zullen hier besproken worden. Het eerste proces richt zich 

op hiërarchie (Torfing, 2019, p. 3). Dit proces houdt in dat een kleine groep besluitvormers aan de 

top van de organisatie het probleem kunnen definiëren. Aan de hand van deze definiëring kan deze 

kleine groep dan een passende oplossing vinden. Het voordeel van dit proces is dat leiders bestaande 

procedures en kennis binnen de organisatie snel kunnen inschakelen om op deze manier snel met 

duidelijke oplossingen te kunnen komen. Daarnaast hebben zij de macht om bronnen binnen de 

organisatie te mobiliseren om er op deze manier voor te zorgen dat de innovatieve oplossing 

succesvol geïmplementeerd wordt. Het nadeel van deze oplossing is echter dat besluitvormer op hun 

eigen ideeën leunen en dat zij niet samen leren en kennis delen met relevante actoren buiten de 

organisatie. 

Om de nadelen van hiërarchie op te vangen wordt er gebruik gemaakt van een tweede proces; een 

proces gebaseerd op competitie (Torfing, 2019, p. 3). Bij dit proces kunnen wel alle relevante 

stakeholders deelnemen, maar is er sprake van een zero-sum game. In deze zero-sum game pakt de 

winnaar alles en kan de winnaar het probleem en de oplossing van het probleem definiëren. Het 

voordeel van competitie is dat de rivaliteit die gedreven wordt door stimulans de zoektocht naar 

innovatieve oplossingen stimuleert onder de betrokkenen. Daarnaast daagt open toegang tot de 

competitie dominante krachten uit die vaak gebaat zijn bij het behouden van de status quo. Maar 

aan dit proces kleven ook nadelen. In een competitie kan er een bitter conflict ontstaan waarin 

deelnemers elkaar kopiëren en waardoor bronnen verloren gaan. Daarnaast is er bij intense rivaliteit 

vaak geen sprake van een vrije uitwisseling van ideeën. Bij de beide processen van hiërarchie en 

competitie sprake is er dus sprake van een gebrek aan kennisuitwisseling.  

Collaborative innovation heeft meerdere voordelen ten opzichte van de processen van hiërarchie en 

competitie. Bij collaborative innovation is er sprake van een vrije uitwisseling van kennis, 

vaardigheden en ideeën binnen het netwerk, waardoor samenwerkende partijen van elkaar kunnen 
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leren en gezamenlijk actie kunnen ondernemen (Torfing, 2019, p. 3; Sørensen & Torfing, 2011, p. 

852). Het leren helpt vervolgens om een groter begrip te krijgen van het probleem en daarmee is er 

ook een grotere kans dat er creatieve ideeën komen om het probleem te kunnen oplossen. 

Daarnaast stelt Torfing (2019, p. 3) dat samenwerking ook leidt tot de integratie van ideeën in 

passende oplossingen, het selecteren van de meest veelbelovende oplossingen en het bouwen en 

testen van prototypes. Partijen hebben namelijk elk hun eigen stukje kennis en door samenwerking 

wordt deze kennis bij elkaar gebracht waardoor de oplossing passend is voor het probleem. 

Daarnaast leidt samenwerking tot het creëren van eigenaarschap en daarmee toewijding aan de 

implementatie van nieuwe oplossingen. Het gedeelde eigenaarschap dat bij de samenwerking 

gecreëerd wordt helpt om weerstand in de implementatiefase te verminderen (Sørensen & Torfing, 

2011, p. 852; Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 469). Als laatste maakt het samenwerken het 

mobiliseren van bronnen makkelijker en zorgt het ervoor dat innovatieve ideeën makkelijker 

verspreid kunnen worden. Partijen kunnen elkaar ondersteunen met bronnen als geld of fte en 

binnen hun netwerk kunnen ideeën makkelijker verspreid worden. 

Maar collaborative innovation heeft ook nadelen. Torfing (2019, p. 5; Torfing, Cristofoli, Gloor, 

Meijer, & Trivellato, 2020, p. 595) bespreekt dat er een spanning is tussen samenwerking en 

innovatie. Samenwerking floreert vaak als de achtergrond, opleiding, waarden en meningen van de 

samenwerkende actoren veel overeenkomsten bevatten. Innovatie komt vaak juist op gang als 

verschillende ideeën, inzichten en ervaringen elkaar aanvullen en verstoren. Dit stimuleert namelijk 

het creatief oplossen van problemen. Door deze spanning tussen samenwerking en innovatie 

bestaan er twee gevaren bij collaborative innovation. Het eerste gevaar is dat samenwerking niet op 

gang komt doordat dat samenwerkende actoren niet naar elkaar luisteren omdat hun inzichten te 

veel van elkaar verschillen. Het tweede gevaar is dat innovatie niet op gang komt doordat de 

inzichten van actoren heel erg op elkaar lijken, waardoor ze snel geneigd zijn om in een tunnelvisie te 

belanden. Een ander nadeel van collaborative innovation is dat het tijdrovend is (Ansell, Sørensen, & 

Torfing, 2017, p. 480). Het is bij collaborative innovation echter wel zo dat het ontwerpproces veel 

tijd kost, maar het implementatieproces kan juist wel snel verlopen doordat er door het ontwerpen 

minder weerstand komt onder partijen tijdens de implementatie. 

De drie processen om tot innovatie te komen hebben veel weg van structuren rond governance die 

in de geschiedenis voorkwamen. Het proces gebaseerd op hiërarchie vertoont veel gelijkenissen met 

het gedachtegoed rond Old Public Administration: een governance vorm waarbij de samenleving 

werd bestuurd door verticaal geïntegreerde overheidsstructuren (Pierre & Peters, 2020, p. 5). Het 

proces gebaseerd op competitie vertoont heeft veel elementen van New Public Management: een 

vorm van governance waarbij begrippen als efficiëntie en competitie ook populair waren vanuit het 

marktdenken wat met deze vorm gepaard ging (Pierre & Peters, 2020, p. 9). Collaborative innovation 

heeft weer veel raakvlakken met network governance (ook wel collaborative governance genoemd): 

een vorm van governance waar samenwerking binnen beleidsnetwerken centraal staat (Pierre & 

Peters, 2020, p. 11). Het grote verschil in de drie processen kunnen wordt dus gevonden in de 

structuur, het proces of vorm die deze processen in de praktijk krijgen. Ook de rol van de overheid 

verandert bij elke strategie. Waar de overheid bij de processen rond hiërarchie en competitie vaak 

een leidende rol heeft en de touwtjes in handen heeft, is de overheid bij collaborative innovation een 

meer faciliterende partij (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 659). Zo kan de overheid relevante 

partijen betrekken, vaardigheden en ideeën meenemen en kan zij draagvlak voor de innovatieve 

oplossing winnen binnen de eigen organisatie. Een ander groot verschil is dat er bij collaborative 

innovation geen strikte scheiding is tussen beleidsontwerp en implementatie, waar dat bij de andere 

twee strategieën wel zo is (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 473). 
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Tabel 1: Overzicht processen om tot innovatie te komen. Gebaseerd op Sørensen & Torfing (2011) en Torfing (2019) 

Proces Hiërarchie Competitie Samenwerking 

Voordelen -Snelle, duidelijke 

oplossingen 

-Macht om bronnen 

binnen de organisatie 

te mobiliseren 

-Rivaliteit stimuleert 

innovatieve 

oplossingen 

-Open toegang tot 

competitie daagt 

dominante krachten 

uit 

-Vrije uitwisseling en 

verspreiding van 

ideeën 

-Selectie en 

implementatie van 

ideeën wordt 

ondersteund door 

netwerk 

Nadelen -Weinig leren en 

kennisdeling 

-Verlies van bronnen 

-Geen vrije 

uitwisseling van 

ideeën 

-Spanning tussen 

samenwerking en 

innovatie 

-Tijdrovend 

 

Tabel 1 laat het overzicht van de voor- en nadelen zien bij elk proces voor innovatie. In de inleiding is 

de onderzoeksvraag al besproken en daarin kwam al naar voren dat er in dit scriptieonderzoek 

verder wordt gegaan met collaborative innovation. Zoals net al werd besproken heeft collaborative 

innovation net als de andere twee processen ook haar nadelen. Toch laat het bestaande onderzoek 

dat er is rond collaborative innovation hoopvolle resultaten zien. Zo vergeleek Roberts (2000, p. 12) 

in haar onderzoek collaborative innovation met competitieve en hiërarchische processen en 

concludeerde ze dat collaborative innovation beter is als het gaat om het ontwikkelen en het 

implementeren van innovatieve oplossingen. Daarnaast lieten Dente, Bobbio & Spada (2005, p. 41) 

dat diverse netwerken rond collaborative innovation een grotere kans hebben om tot innovatieve 

ideeën te komen. Zoals in de inleiding al besproken, is er behoefte aan meer kennis over het 

functioneren van collaborative innovation in de praktijk. Daarnaast is er weinig bestaand onderzoek 

van het functioneren van collaborative innovation op het beleidsterrein van het recht. Daardoor kan 

dit scriptieonderzoek een bijdrage leveren aan de kennis over collaborative innovation.  

Na deze uitleg is het mogelijk om een antwoord te geven op onze tweede theoretische deelvraag: 

hoe verhoudt collaborative innovation zich tot andere processen van innovatie? Er zijn nog twee 

andere processen van innovatie: hiërarchie en competitie. Het innovatieproces van hiërarchie houdt 

in dat een kleine groep besluitvormers aan de top van de organisatie het probleem kunnen 

definiëren en vervolgens aan de hand van die definiëring een passende oplossing vinden. Bij het 

innovatieproces door competitie kunnen wel alle relevante stakeholders deelnemen, maar is er 

sprake van een zero-sum game waarin de winnaar het probleem en de oplossing van het probleem 

mag definiëren. In tegenstelling tot innovatie door hiërarchie en competitie bestaat er bij 

collaborative innovation meer ruimte voor leren en uitwisseling van kennis. Daarnaast is er bij 

collaborative innovation geen strikte scheiding tussen beleidsontwerp en implementatie. 

Collaborative innovation is zelf echter ook niet vrij van nadelen: zo bestaat er een spanningsveld 

tussen samenwerking en innovatie. Als partijen te verschillend denken komt samenwerking niet op 

gang, maar als partijen te veel hetzelfde denken komt innovatie juist moeilijk op gang.  

3.3: Design thinking 

We hebben gezien dat het voor collaborative innovation belangrijk is om door middel van 

samenwerking nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen te kunnen vinden voor complexe 
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maatschappelijke problemen die zich voordoen. Design thinking is een manier om gezamenlijk op 

deze innovatieve oplossingen te komen. Design thinking wordt in dit scriptieonderzoek gezien als “de 

diverse benaderingen voor, methoden voor en manieren om te denken over opzettelijke processen 

om maatschappelijke verandering te creëren, waarbij vaak gefocust wordt op publiek beleid en 

publieke diensten (Bason, 2017, p. 18)”. Zoals de naam al zegt, werd design voornamelijk toegepast 

binnen de industrie op het ontwerpen van producten, zodat deze zouden aansluiten bij de behoeften 

van mensen. Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond echter het besef dat design thinking ook 

gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van activiteiten en processen. Daarmee werd design 

thinking dus ook als manier gezien om maatschappelijke vraagstukken op te lossen (Schaminée & 

Dorst, 2021, p. 13). Zoals in de inleiding al besproken werd, leggen collaborative innovation en design 

thinking allebei de nadruk op samenwerking en testen. Toch brengt dit de vraag naar boven wat de 

rol van design thinking binnen collaborative innovation is. In de bestaande literatuur wordt de link 

tussen deze twee concepten niet expliciet gelegd. In dit scriptieonderzoek wordt een verband tussen 

deze twee begrippen geïntroduceerd en verder onderzocht. In dit gedeelte van het focus hoofdstuk 

zal eerst geprobeerd worden om een verder verband te leggen tussen collaborative innovation. Op 

deze manier kan er een beter beeld gegeven worden over de rol van design thinking binnen 

collaborative innovation. Daarna zal worden uitgelegd wat design thinking is en hoe het proces er uit 

ziet. Daarbij worden het Double diamond model en het Stanford design thinking proces besproken, 

twee bekende modellen voor design thinking.  

Er zal eerst geprobeerd worden om een link te leggen tussen collaborative innovation en design 

thinking. Bestaand onderzoek heeft dit nog niet geprobeerd, dus deze link is nieuw. Wel noemen 

Crosby, ’t Hart en Torfing (2017, p. 655) dat er design logica in collaborative innovation zit. Zo 

noemen zij dat een probleem op een andere manier gedefinieerd moet worden om tot een gedeelde 

probleemdefinitie te komen, iets dat overeenkomt met design thinking (Crosby, 't Hart, & Torfing, 

2017, p. 657). Design thinking gaat echter wel verder dan collaborative innovation, door te stellen 

dat eerst gezamenlijk het probleem ontdekt moet worden voordat men op een gedeelde 

probleemdefinitie kan komen. Deze gedeelde probleemdefinitie vormt vervolgens de basis voor de 

samenwerking die plaatsvindt binnen collaborative innovation. Verder noemen Crosby, ’t Hart en 

Torfing (2017, p. 657) dat er samen naar een creatieve oplossing gezocht moet worden waarna de 

geselecteerde oplossing vervolgens getest en aangepast wordt in een iteratief proces. Dit is iets dat 

ook terugkomt bij design thinking (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Design thinking en 

collaborative innovation hebben dus overeenkomsten in de zin dat het probleem ontdekt en 

opnieuw gedefinieerd wordt en dat de gezamenlijke oplossing vervolgens getest en aangepast wordt 

in een iteratief proces.  

Er zijn veel modellen rond design thinking ontwikkeld die het proces weergeven. Het maakt niet uit 

welk model gekozen wordt, aangezien deze modellen in grove lijnen hetzelfde proces weergeven: 

het op basis van de wensen en behoeften van de eindgebruikers te komen tot oplossingen voor een 

probleem (Schaminée & Dorst, 2021, p. 17). De eindgebruikers zijn hierbij de mensen die uiteindelijk 

van de oplossing gebruik zullen maken. In dit stuk zullen twee modellen van design thinking 

besproken worden. Eerst wordt het zogenoemde “double diamond model” besproken. Dit model is 

weergegeven op figuur 1. Het double diamond model (ontwikkeld door het UK Design Council) wordt 

binnen de design community gezien als de meest duidelijke, begrijpelijke en beste visuele weergave 

van het proces van design en innovatie (Kim, 2020, p. 20; Schaminée & Dorst, 2021, p. 17). Het 

double diamond model kent vier fasen (zie figuur 1): ontdekken, definiëren, ontwikkelen en 

opleveren (Kim, 2020, p. 20). De twee diamantvormen laten goed zien hoe elke fase gebruik maakt 

van divergerende of convergerende denkmethoden en hoe er een iteratief proces bestaat tussen het 

definiëren van het probleem en het vinden van een oplossing (Kim, 2020, p. 20). De eerste fase is de 

ontdekkingsfase: dit houdt in dat het probleem ontdekt en begrepen moet worden (UK Design 
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Council, z.d.). Een goede manier om dit te doen is door in gesprek te gaan met de mensen die 

getroffen worden door het probleem. De tweede fase is de definitiefase: in deze fase wordt het 

probleem op een andere manier gedefinieerd met de inzichten uit de ontdekkingsfase. De derde fase 

is de ontwikkelfase. In deze fase proberen mensen verschillende antwoorden te vinden op het 

gedefinieerde probleem, waarbij ze uit zoveel mogelijk dingen inspiratie proberen te halen en 

waarbij ze samenwerken met andere betrokken actoren. De vierde en laatste fase is de opleverfase: 

in deze fase worden de bedachte oplossingen op kleine schaal uitgetest. Daarbij worden de 

oplossingen die niet werken geschrapt en de oplossingen die veelbelovend zijn verbeterd.  

 

Figuur 1: het Double Diamond model van het UK Design Council 

 

Een ander bekend model is het Stanford design thinking proces (zie figuur 2). Dit model bestaat uit 

vijf fasen: empathize, define, ideate, prototype en test (Tu, Liu, & Wu, 2018, p. 3). Deze fasen zullen 

kort uitgelegd worden (Tu, Liu, & Wu, 2018, p. 5). In de empathize fase wordt er inzicht verworven in 

het probleem en in de behoeften van de eindgebruiker. In de define fase wordt het probleem 

kernachtig geherdefinieerd en zo ontstaat er een probleemdefinitie. In de ideate fase wordt er aan 

de hand van de probleemdefinitie gebrainstormd en worden er creatieve ideeën ontwikkeld. In de 

prototype fase wordt er actie ondernomen en worden deze ideeën verder ontwikkeld tot een 

prototype. In de laatste fase, de test fase, wordt het protoype getest bij de eindgebruikers. Volgens 

Schaminée & Dorst (2021, p. 17) maakt het niet uit welk model gekozen wordt aangezien deze 

modellen in grove lijnen hetzelfde proces weergeven: het op basis van de wensen en behoeften van 

de eindgebruikers te komen tot oplossingen voor een probleem. Daarnaast bleek bij de bespreking 

van beide modellen dat er veel overeenkomsten zijn: eerst wordt het probleem ontdekt en 

gedefinieerd, vervolgens wordt er een oplossing ontworpen dat herhaaldelijk getest wordt.  
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Figuur 2: Het Stanford design thinking process diagram 

 

Met deze informatie is het mogelijk om een antwoord te geven op de derde theoretische deelvraag 

over wat design thinking is en welke aspecten van design thinking passen binnen collaborative 

innovation. Design thinking wordt in dit scriptieonderzoek gezien als “de diverse benaderingen voor, 

methoden voor en manieren om te denken over opzettelijke processen om maatschappelijke 

verandering te creëren, waarbij vaak gefocust wordt op publiek beleid en publieke diensten (Bason, 

2017, p. 18)”. Doordat design thinking zich net als collaborative innovation richt op het bedenken van 

innovatieve oplossingen door middel van samenwerking, zit er overlap tussen deze twee begrippen. 

Design thinking zou een rol als methodiek voor het proces binnen collaborative innovation kunnen 

spelen. Waar collaborative innovation vooral draait om het formeren van netwerken die 

samenwerking over organisatorische en institutionele grenzen heen faciliteren, kan design thinking 

de methodiek zijn die de samenwerking binnen deze netwerken vorm kan geven. Met behulp van 

design thinking kunnen de samenwerkende partijen binnen het collaborative innovation initiatief de 

stappen uit bijvoorbeeld het double diamond model langslopen. Doordat partijen samen het 

probleem ontdekken en definiëren is de verwachting ook dat partijen op deze manier op een 

gedeelde probleemdefinitie komen, die als basis kan dienen voor de samenwerking. Design thinking 

is hierin uitgebreider dan collaborative innovation. Net als collaborative innovation is er bij design 

thinking sprake van een herdefiniëring om tot een gedeelde probleemdefinitie te komen, maar bij 

design thinking moet eerst het probleem goed ontdekt worden voordat dit kan gebeuren. Met deze 

gedeelde probleemdefinitie kunnen de partijen gezamenlijk aan een innovatieve oplossing bouwen. 

 

3.4: Verwachtingen uitkomsten collaborative innovation 

Vaak is men geneigd om innovatie toe te juichen, maar toch is het belangrijk om kritisch te blijven 

kijken naar innovatieve projecten die gebruik maken van collaborative innovation. Innovatie heeft 

ook haar beperkingen en kan ook onbedoelde effecten met zich meebrengen (Torfing, 2019, p. 1; 

Van Buuren, Lewis, Peters, & Voorberg, 2020, p. 4). Zoals in de inleiding al werd genoemd, heeft dit 

scriptieonderzoek als doel om meer kennis te vergaren over de werking van collaborative innovation 

in het beleidsterrein van het recht. In dit stuk van het focushoofdstuk wordt de bestaande kennis 

over verwachtingen die er in de literatuur bestaan over de uitkomsten van collaborative innovation 
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uiteengezet. Daarbij worden de uitkomsten van collaborative innovation die in de literatuur 

voorgesteld worden behandeld. Volgens Torfing (2019, p. 1) bestaat het collaborative innovation 

proces kortweg uit twee fasen: ontwikkeling en implementatie van innovatieve ideeën. Het is bij 

collaborative innovation daarbij wel belangrijk om te noemen dat er geen strikte scheiding bestaat 

tussen ontwikkeling en implementatie (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 473). Sørensen, & 

Torfing (2011, p. 851) zijn uitgebreider. Zij stellen namelijk dat het proces van collaborative 

innovation bestaat uit vier fasen: het genereren van ideeën, het selecteren van ideeën, het 

implementeren van nieuwe ideeën en het verspreiden van nieuwe ideeën (zie figuur 3). Deze fasen 

zullen later verder uitgelegd worden, maar deze zijn ook onder te verdelen in de tweedeling van 

Torfing (2019, p. 1). Zo vallen het genereren en het selecteren van ideeën onder de ontwikkeling van 

innovatieve ideeën. Daarbij vallen het implementeren van nieuwe ideeën en de verspreiding van 

ideeën onder de implementatie van ideeën. In dit hoofdstuk wordt verdergegaan met de tweedeling 

van Torfing (2019, p. 1) en zal verder uitgelegd worden wat ontwikkeling en implementatie 

inhouden.  

 

Figuur 3: Het proces van collaborative innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p.851) 

3.4.1: Ontwikkeling 

Ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van nieuwe innovatieve ideeën. Concreet houdt 

ontwikkeling in dat het probleem en de oplossing afgebakend worden. Zoals eerder besproken vallen 

het genereren van ideeën en het selecteren van ideeën onder ontwikkeling. Het genereren van 

ideeën gaat over de ontwikkeling, presentatie en kruisbestuiving van ideeën (Sørensen & Torfing, 

2011, p. 851). Voor het genereren van ideeën is het volgens Sørensen & Torfing (2011, p. 851) dat er 

bepaalde problemen en kansen geïdentificeerd worden, dat relevante doelen en waarden duidelijk 

worden en dat bestaande assumpties bevraagd worden. Crosby ’t Hart & Torfing (2017, p. 657) 

stellen daarom dat er nog een fase voor het genereren van ideeën moet zijn. Eerst moet het 

probleem namelijk gedefinieerd worden door de partijen binnen het collaborative innovation 

netwerk, waarbij het bestaande probleem geherdefinieerd wordt. Zo komt er een gedeelde 

probleemdefinitie waarbij de deelnemende partijen anders tegen het bestaande probleem aankijken. 

Deze gedeelde probleemdefinitie is belangrijk voor de bereidheid en capaciteit onder de diverse 

partijen in het netwerk om samen te werken (Torfing, 2019, p. 5). Vanuit deze probleemdefinitie 

kunnen partijen vervolgens samen nieuwe en innovatieve ideeën gaan ontwikkelen. 

Als partijen ideeën gegenereerd hebben moeten vervolgens de beste ideeën geselecteerd worden. 

De ideeën die geselecteerd worden moeten volgens Sørensen & Torfing (2011, p. 851) groot en 

gedurfd zijn en moeten deze ideeën verandering teweeg kunnen brengen. Tegelijkertijd moeten de 
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ideeën ook haalbaar, flexibel en geaccepteerd zijn onder de stakeholders. Volgens Ansell, Sørensen, 

& Torfing (2017, p. 468) is het belangrijk om flexibel om te gaan met beleidsinstrumenten, zodat het 

idee makkelijk aangepast kan worden. Om aan acceptatie van het idee te werken is het belangrijk om 

personeel in de frontline, eindgebruikers en lokale stakeholders vroeg in het proces te raadplegen 

(Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 477). Vroeg in het proces is er nog veel ruimte om wijzigingen 

in het beleidsontwerp door te voeren zodat het beleidsontwerp beter gaat werken en zodat 

stakeholders de innovatieve oplossing sneller accepteren. Daarbij moet er soms onderhandeld 

worden, moeten er soms compromissen worden gesloten en soms moeten conflicten beslecht 

worden volgens Sørensen & Torfing (2011, p. 851). Zoals eerder al verteld werd, zijn is de grens 

tussen ontwikkeling en implementatie bij collaborative innovation niet absoluut (Ansell, Sørensen, & 

Torfing, 2017, p. 473). Sørensen & Torfing (2011, p. 852) schrijven dan ook dat collaborative 

innovation geen lineair proces heeft en dat fasen niet altijd netjes achter elkaar volgen. Soms is de 

volgorde zelfs anders of vinden fasen zelfs gelijktijdig plaats. Zo stellen Crosby ’t Hart & Torfing (2017, 

p. 657) dat het vooraf testen van ideeën die gegenereerd zijn kan helpen om een betere selectie te 

maken van innovatieve ideeën. Zo kan testen ook als fase plaatsvinden binnen de ontwikkeling van 

innovatieve ideeën.  

3.4.2: Implementatie 

Na het ontwikkelen van een innovatieve oplossing die ook geselecteerd is, moet de bedachte 

oplossing nog geïmplementeerd worden. Binnen deze fase wordt de netwerksamenwerking verder 

op de proef gesteld en krijgt het netwerk verder vorm. Implementatie houdt in dat de bedachte 

oplossing wordt omgezet in nieuwe procedures, praktijken of diensten (Sørensen & Torfing, 2011, p. 

851). Crosby, ’t Hart & Torfing (2017, p. 657) benadrukken dat er in deze fase ook getest wordt of het 

idee werkt en dat daarbij geleerd wordt in feedback loops. Zo kan gekeken worden of de nieuwe 

procedures, praktijken of diensten in de praktijk werken. Om deze nieuwe procedures te laten slagen 

is er ook een gedragsverandering nodig. Volgens Sørensen & Torfing (2011, p. 851) zijn daarom 

leiderschap, gedeeld eigenaarschap en het creëren van positieve stimulansen nodig om de 

samenwerkende partijen bij elkaar te houden. De samenwerkende partijen moeten op een lijn 

blijven in plaats van dat door meningsverschillen de samenwerking eindigt. Er kunnen veel dingen 

fout gaan tijdens de implementatie en samenwerkende partijen zullen volgens Sørensen & Torfing 

(2011, p. 851) in deze fase moeten dealen met onzekerheid en tegenslagen. Een vorm van 

onzekerheid kan bijvoorbeeld onzekerheid zijn over de verdeling van kosten en baten (Torfing, 2019, 

p. 6). Uit de literatuur zijn meerdere factoren te achterhalen die samenwerking tijdens de 

implementatie moeilijk kunnen maken: gebrek aan ervaring met collaborative innovation, slechte 

ervaringen met eerdere initiatieven, machtsverschillen tussen actoren, gebrek aan vertrouwen, 

onzekerheid over de verdeling van kosten en baten én mislukking om risico’s te managen (Torfing, 

2019, p. 6; Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 476). Daarnaast zou politiek binnen de 

samenwerking ook een samenwerking kunnen laten slagen of doen mislukken, maar over de rol van 

politiek binnen collaborative innovation initiatieven is nog weinig bekend (Van Buuren, Lewis, Peters, 

& Voorberg, 2020, p. 14). Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bepaalde actoren binnen de 

samenwerking profiteren van de bedachte innovatieve oplossing en dat andere actoren in het nadeel 

zijn. Ook is het onduidelijk of design binnen dit soort initiatieven wordt gebruikt om gevoelige 

problemen te depolitiseren. Tijdens de implementatie moeten er dus veel obstakels overwonnen 

worden, maar als dit succesvol is kan het idee verspreid worden 

Daarbij komt men bij de vierde fase van het model van Sørensen, & Torfing (2011, p. 851): het 

verspreiden van nieuwe ideeën. In deze fase worden ideeën verspreid door de organisatie of tussen 

meerdere organisaties (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). Er moet contact worden opgezocht met 

potentiele organisaties die het idee zouden kunnen overnemen. Hierbij moeten de voordelen van het 

nieuwe idee duidelijk zijn en helder gemaakt worden aan de organisaties die het idee van plan zijn 
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om over te nemen. Als laatste gaat het er in deze fase ook om dat het nieuwe idee wordt 

opgenomen in nieuwe en verschillende omstandigheden (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). 

Met deze kennis wordt het mogelijk om een antwoord te geven op de vierde theoretische deelvraag: 

Welke verwachtingen bestaan er in de literatuur over de uitkomsten van collaborative innovation? 

De eerste verwachting over de uitkomsten van collaborative innovation is dat er een innovatief idee 

ontwikkeld wordt. Specifiek houdt deze ontwikkeling in dat ideeën gegenereerd en vervolgens 

geselecteerd worden. Een voorwaarde voor de ontwikkeling daarbij is dat door het herdefiniëren van 

bestaande probleemdefinities er tot een gedeelde probleemdefinitie gekomen moet worden. Daarna 

worden er aan de hand van deze gedeelde probleemdefinitie nieuwe, creatieve ideeën gegenereerd. 

Vervolgens worden de beste ideeën geselecteerd. Dit gebeurt door middel van testen om te 

achterhalen welke ideeën veelbelovend zijn, maar ook door te werken aan acceptatie van het idee 

onder stakeholders. In de ontwikkelingsfase worden het probleem en de oplossing dus verder 

afgebakend.  De tweede verwachting over de uitkomsten van collaborative innovation is dat er een 

innovatief idee geïmplementeerd wordt. Specifiek betekent deze implementatie dat het nieuwe idee 

geïmplementeerd wordt en vervolgens verspreid wordt. Bij het implementeren is het daarnaast 

belangrijk dat er gewerkt wordt met een iteratief proces van testen en aanpassen. Met name in de 

implementatiefase kunnen zich veel obstakels voordoen, wordt de samenwerking op de proef 

gesteld en krijgt het netwerk verder vorm. Bij het verspreiden is het belangrijk om het idee te laten 

opnemen in nieuwe en verschillende omstandigheden en om de voordelen van het idee te belichten. 

Voor de ontwikkeling van ideeën moet er eerst een gedeelde probleemdefinitie zijn. De literatuur 

over collaborative innovation zegt daarbij wel dat het probleem opnieuw gedefinieerd moet worden, 

maar design thinking is veel duidelijker dan de literatuur rond collaborative innovation. Design 

thinking stelt namelijk dat men na het gezamenlijk ontdekken van het probleem het probleem 

gezamenlijk kan definiëren en zo op een gedeelde probleemdefinitie kan komen. De derde 

verwachting is daarom dat design thinking een rol kan spelen bij het creëren van deze gedeelde 

probleemdefinitie.  

Deze verwachtingen zullen in de casus worden onderzocht aan de hand van de empirische 

deelvragen die in het focushoofdstuk zijn opgesteld. In het methodenhoofdstuk zullen de methoden 

besproken worden waarmee deze verwachtingen onderzocht zijn. 
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4: Methoden 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden uitgelegd. Ook zal hierbij ingegaan worden op de 

keuzes die tijdens het scriptieonderzoek gemaakt zijn. Als laatste zullen ook de validiteit en de 

betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek besproken worden.  

4.1: Onderzoeksopzet 

Dit scriptieonderzoek was een kwalitatieve case study die exploratief van aard was. Kwalitatief 

onderzoek legt de nadruk op woorden in plaats van op kwantificering bij het analyseren van data 

(Bryman, 2016, p. 694). Doordat er bij dit scriptieonderzoek lastig te kwantificeren begrippen als 

‘gedeelde probleemdefinitie’ of ‘samenwerking’ werden onderzocht, was kwalitatief onderzoek in dit 

geval geschikter om de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp in de regio 

Zeeuws-Vlaanderen te verklaren met behulp van collaborative innovation. Daarnaast is kwalitatief 

onderzoek goed in het doorgronden van interpretaties (Van Thiel, 2015, p. 164). Zo kon er in 

interviews ook goed op zoek worden gegaan naar probleemdefinities van respondenten. Het 

scriptieonderzoek was explorerend van aard, omdat SRV bij wijze van spreken nog in de 

kinderschoenen stond toen het scriptieonderzoek werd uitgevoerd. Het was de bedoeling dat SRV 

begin 2021 al kon beginnen met testen, maar door het coronavirus heeft het proefproject vertraging 

opgelopen (Rozendaal, 2020). Daarom vond dit scriptieonderzoek plaats terwijl SRV nog niet kon 

testen en was er dus ook nog niet sprake van een duidelijke samenwerking rond SRV. Uiteindelijk is 

SRV in mei wel begonnen met het testen van het behandelmodel dat is ontworpen op 29 april 2021. 

Dit deed SRV door middel van een aantal gesprekken met cliënten. Bij twee van deze testgesprekken 

zijn observaties gehouden, later in dit hoofdstuk wordt hier meer uitleg bij gegeven.  

Dit scriptieonderzoek heeft gebruik gemaakt van actieonderzoek. Actieonderzoek is “an approach in 

which the action researcher and members of a social setting collaborate in the diagnosis of a problem 

and in the development of a solution based on the diagnosis (Bryman, 2016, p. 387)”. Zoals de naam 

actieonderzoek al suggereert, stort de onderzoeker zich dus in de actie en is de onderzoeker zelf 

onderdeel van de onderzoekssituatie. De onderzoeker participeert in de situatie en de 

gebeurtenissen (Van Thiel, 2015, p. 28). Van Thiel (2015, p. 28) stelt dat actieonderzoek vaak vier 

fasen doorloopt met elk haar eigen doelstelling. De eerste fase bestaat uit het bepalen en 

beschrijven van de beginsituatie van het probleem en het onderzoek. De tweede fase bestaat uit het 

stellen van een diagnose door informatie te verzamelen en te analyseren. De derde fase bestaat uit 

het maken van een ontwerp ter verbetering van de situatie en het begeleiden van de invoering van 

dit ontwerp (interventie). De vierde fase bestaat uit het monitoren en het evalueren van het verloop 

van de veranderingen. Daarbij is het ook gebruikelijk om aanbevelingen te geven voor verdere 

verbeteringen.  

Aangezien dit scriptieonderzoek zich richt op het verklaren van de ontwikkeling van een nieuwe vorm 

van toegankelijke rechtshulp vanuit collaborative innovation, heeft dit scriptieonderzoek zich enkel 

op de eerste twee fasen van actieonderzoek gericht. Dit scriptieonderzoek heeft zich op het 

beschrijven van de beginsituatie van het probleem gericht en het stellen van een diagnose door 

samen met de respondenten naar het probleem te kijken en dit te definiëren. Het beschrijven van de 

beginsituatie van het probleem en het stellen van een diagnose door informatie te verzamelen en te 

analyseren zou vervolgens kunnen helpen, om een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp te 

kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de grote kracht van actieonderzoek dat mensen actief betrokken 

worden bij de diagnose van het probleem en het bedenken van een oplossing in plaats van de 

situatie waarin een oplossing op een vooraf gedefinieerd probleem wordt opgelegd (Bryman, 2016, 

p. 387). Omdat SRV een netwerksamenwerking is en werkt met design thinking, was het belangrijk 

dat zoveel mogelijk betrokken partijen uit deze setting betrokken zouden worden bij het stellen van 

een diagnose over het probleem van toegang tot rechtshulp. Om de beginsituatie te beschrijven en 
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om partijen te betrekken en een diagnose over het probleem te laten stellen werd er gekozen voor 

actieonderzoek. In dit scriptieonderzoek werd er gebruik gemaakt van interviews en participatieve 

observaties. Dit zijn naast methoden voor actieonderzoek ook methoden die gebruikt worden binnen 

etnografisch onderzoek. Etnografisch onderzoek is onderzoek waarbij een onderzoekssituatie 

uitvoerig beschreven en bestudeerd wordt (Van Thiel, 2015, p. 165). De onderzoeker dompelt zich 

onder in de onderzoekssituatie, observeert, luistert naar wat er gezegd wordt tijdens gesprekken en 

stelt vragen (Bryman, 2016, p. 690). Dit komt overeen met de eerste fase van actieonderzoek: het 

uitvoerig beschrijven van de beginsituatie. Om de beginsituatie goed te kunnen achterhalen, zijn 

daarom ook etnografische methoden ingezet. Het exploratieve karakter van deze kwalitatieve case 

study past goed bij actieonderzoek, aangezien het onderzoeksonderwerp bij actieonderzoek als het 

ware ook ontdekt en gedefinieerd wordt. Daarnaast past actieonderzoek bij kwalitatief onderzoek 

omdat dit bij methode ons helpt om de onderzoekssituatie uitvoerig te beschrijven in woorden.  

 

4.2: Casusselectie 

Voor dit scriptieonderzoek is de casus van SRV bestudeerd. In het locushoofdstuk is deze casus al 

grondig behandeld. Er is voor deze casus gekozen, omdat dit een unieke case was om de theoretische 

verwachtingen van collaborative innovation te onderzoeken. SRV is een casus van innovatie van 

publieke dienstverlening door middel van samenwerking en daarmee is SRV een geschikte casus om 

de theoretische verwachtingen van collaborative innovation te onderzoeken. Daarnaast is SRV een 

geschikte casus omdat ze een ontwerp bieden voor het verbeteren van publieke dienstverlening. 

Voor SRV gaat het hierbij om het verbeteren van de toegankelijkheid van rechtshulp. Ook bleek in 

het locushoofdstuk dat SRV een innovatieve pilot is vergeleken met eerdere pilots voor rechtshulp uit 

het verleden. Het einddoel van SRV staat nog niet vast: SRV zal pas verder vorm gaan krijgen na 

meerdere testcycli. SRV is dus een casus die nog in volle gang is. Vanwege deze redenen is SRV een 

geschikte casus om de theoretische verwachtingen van collaborative innovation te onderzoeken. Er 

zij in dit scriptieonderzoek niet meerdere cases met elkaar vergeleken, omdat SRV uniek in haar soort 

was en er geen vergelijkbare projecten liepen. Later in dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de 

externe validiteit van SRV als unieke case. Externe validiteit gaat over de mate waarin de resultaten 

van het onderzoek van toepassing zijn op andere situaties (Van Thiel, 2015, p. 62). 

 

4.3: Dataverzameling en data-analyse 

Voor het scriptieonderzoek zijn twee onderzoeksmethoden ingezet om data te verzamelen: 

semigestructureerde interviews en observaties. Deze twee methoden zullen hieronder verder 

beschreven worden waarin wordt uitgelegd waarom deze gekozen zijn en hoe deze toegepast zijn in 

het onderzoek. 

4.3.1: Semigestructureerde interviews 

Bij verschillende partijen uit het netwerk waarmee SRV samenwerkt of in de toekomst mee gaat 

samenwerken zijn kwalitatieve, semigestructureerde interviews afgenomen. Een semigestructureerd 

interview is een gesprek aan de hand van een topic list (Van Thiel, 2015, p. 115). In deze topic list 

staan de onderwerpen waarover de interviewer vragen wil stellen of een aantal vooraf 

geformuleerde vragen. Daarnaast heeft de interviewer in een semigestructureerd interview ook de 

mogelijkheid om verder vragen te stellen die niet op de topic list staan (Bryman, 2016, p. 201). De 

semigestructureerde interviews hadden als doel om in kaart te brengen hoe stakeholders het 

probleem van toegang tot het recht ervaren en zien. Naast het schetsen van het probleem door 

respondenten had het interview daarnaast als doel om te kijken wat de behoeften van respondenten 
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waren, als zij ervaarden dat toegang tot rechtshulp voor hen inderdaad een probleem was. Ook werd 

aan respondenten gevraagd worden hoe zij de samenwerking binnen collaborative innovation en het 

proces rond design thinking ervaarden en hoe zij dit graag voor zich zouden zien in de toekomst in de 

gevallen waarin SRV nog niet met hen samenwerkte. Daarmee hadden de interviews ook een 

actieonderzoek-element in zich: de mogelijkheden voor een netwerksamenwerking werden actief 

verkend. Het semigestructureerde interview gaf de mogelijkheid om verdere vragen te stellen aan 

respondenten, dus als respondenten iets interessants noemden over de probleemdefinitie of de 

samenwerking met SRV, kon hierop verder gevraagd worden. Daarmee waren semigestructureerde 

interviews geschikt om hierover informatie te krijgen. De respondenten die uiteindelijk geïnterviewd 

zijn, zijn weergegeven in tabel 2: 

Tabel 2: Overzicht geïnterviewde respondenten 

Respondent 1 Provincie Zeeland 

Respondent 2 Gemeente Sluis 

Respondent 3 Rechtbank Middelburg 

Respondent 4 Gemeente Terneuzen 

Respondent 5 Vrijwilliger buurtbemiddeling 

Respondent 6 & 7 (duo-interview) Regio deal Zeeuws-Vlaanderen 

Respondent 8 Gemeente Hulst 

Respondent 9 Advocatenkantoor Hulst 

Respondent 10 Wijkagent Hulst 

Respondent 11 Buurtbemiddeling 

Respondent 12 Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 

Respondent 13 Wijkagent Sluis 

Respondent 14 Hulst voor elkaar 

Respondent 15 Wijkagent Terneuzen 

Respondent 16 Emergis Zeeuws-Vlaanderen 

Respondent 17 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 

Respondent 18 Raad voor Rechtsbijstand 

Respondent 19 Clavis 

Respondent 20 Juridisch Loket 

 

Deze respondenten zijn om verschillende redenen benaderd. De regio deal Zeeuws-Vlaanderen en de 

Raad voor Rechtsbijstand zijn benaderd omdat ze betrokken waren bij SRV als subsidieverstrekkers 

(respondent 6, 7, 18). De provincie Zeeland en de rechtbank Middelburg zijn benaderd omdat ze 

samenwerkten met SRV als toejuicher van het project, maar ook omdat zij bij de ontwerpsessie in 

2019 waren en daarom ook een kijk hadden op het collaborative innovation proces sinds het begin 
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van SRV (respondent 1, 3). Het Juridisch Loket, het advocatenkantoor in Hulst, buurtbemiddeling en 

de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst zijn benaderd omdat ze al samenwerkten met SRV 

(respondent 2, 4, 5, 8, 9, 11, 20). Het Juridisch Loket, buurtbemiddeling, de gemeenten en het 

advocatenkantoor zouden mogelijk vertegenwoordigd kunnen zijn op de bus om te gaan helpen met 

het oplossen van zaken. Maatschappelijk werk, de woningcorporaties, Emergis en de wijkagenten 

werkten op het moment van het scriptieonderzoek nog niet samen met SRV, maar zij zijn benaderd 

omdat SRV in de toekomst actief met hen wil samenwerken (respondent 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19). 

Deze partijen zouden zaken naar de SRV-bus kunnen brengen die SRV dan voor hen kon oplossen. 

Daarnaast waren de interviews met deze partijen voor het scriptieonderzoek ook nuttig omdat deze 

partijen ook veel problematiek zien van burgers in Zeeuws-Vlaanderen en daardoor wellicht andere 

probleemdefinities zouden hebben. 

Deze respondenten zijn voor het grootste deel benaderd vanuit het bestaande netwerk van SRV. 

Voor partijen die nog niet met SRV zoals de woningcorporaties, Emergis en de wijkagenten heb ik zelf 

de organisaties benaderd en hier was ook sprake van een sneeuwbaleffect: vorige respondenten 

brachten mij in contact met personen binnen de organisaties die ik nog wilde spreken. Op deze 

manier werd ook gepoogd om saturatie of verzameling te bereiken. Saturatie betekent dat nieuwe 

gesprekken met respondenten geen nieuwe informatie meer opleveren (Boeije, 2016, p. 65). Omdat 

SRV een netwerk heeft van diverse partijen kwam er geregeld nog nieuwe informatie naar boven 

tijdens de interviews, maar dankzij het sneeuwbaleffect kwamen wel alle relevante partijen binnen 

het netwerk van SRV in de steekproef van respondenten.  

In de interviews werd met respondenten het probleem van toegankelijkheid van rechtshulp ontdekt, 

gedefinieerd en werd er vervolgens nagedacht over oplossingen voor het probleem. Hierbij werd ook 

nagedacht over SRV als oplossing en de mening van de respondenten over deze oplossing. Verder 

werden respondenten gevraagd hoe zij een samenwerking met SRV voor zich zagen en hoe zij het 

proces momenteel ervaarden. Door middel van deze vragen probeerde ik te achterhalen hoe 

respondenten denken over de toegankelijkheid van rechtshulp, SRV als oplossing hiervoor en de 

mogelijke rol van de organisatie van de respondenten binnen SRV. Aan de hand van de indicatoren 

die bij de operationalisatie besproken worden, is een topic list opgesteld met vragen die ik aan de 

respondenten heb gesteld. De vragen uit de topic list werden vooraf getest door middel van een 

proefinterview. Op deze manier kan worden bekeken of de vragen duidelijk zijn voor de respondent 

en of de vragen leiden tot het juiste antwoord (Van Thiel, 2015, p. 117). Maar niet alle fouten werden 

uit de gehouden proefinterviews weggenomen. Ook gedurende de interviews bleken respondenten 

vragen onduidelijk te vinden. De vraag of de mensen die het plan bedacht hadden in contact stonden 

met de doelgroep en de mensen die van het plan gebruik maakten werd door veel respondenten als 

onduidelijk ervaren. Daarom is deze vraag later niet meer gesteld in de interviews. Daarnaast leken 

de vragen “Wat zou u willen aanpassen aan SRV”, ”Wat beschouwt u als mogelijke voor- en nadelen 

aan SRV” en “Wat is er nu nog niet aanwezig in het plan van SRV dat u wel graag wilt zien” veel op 

elkaar en leverden zij vaak ook dezelfde antwoorden op. Als de respondent bij deze vragen in 

herhaling schoot, werd daar tijdens de interviews niet verder op doorgevraagd en werden deze drie 

vragen niet allemaal gesteld. Ook wisten sommige respondenten meer dan andere respondenten 

over SRV omdat zij al actief met hen samenwerkten. De respondenten van Emergis, de wijkagenten 

en de woningcorporaties waren minder op de hoogte van SRV, omdat zij nog niet met hen 

samenwerkten. Hierdoor wisten niet alle respondenten antwoord te geven op de gestelde vragen. Bij 

het behandelen van de resultaten is daarom ook rekening gehouden met de kennis van de 

respondenten over het concept. Meerdere respondenten gaven bijvoorbeeld aan het concept nog 

onduidelijk te vinden, maar enkel de onduidelijkheid die er speelde onder de partijen die al langer 

met SRV samenwerkten is daarom meegenomen in de resultaten.  
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De interviews zijn verwerkt in verslagen: een samenvatting van het gesprek dat gestructureerd werd 

aan de hand van de onderwerpen uit de topic list. Er is voor verslagen gekozen in plaats van 

transcripten vanwege praktische redenen: met behulp van verslagen konden er meerdere mensen 

geïnterviewd worden voor het onderzoek, omdat de verwerking van de interviews zo minder tijd zou 

kosten. Om de betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek te vergroten zijn de verslagen zijn 

aangevuld met getranscribeerde quotes uit de interviews. Het kiezen van de quotes die 

getranscribeerd zijn als aanvulling op de verslagen was afhankelijk van het belang dat de 

onderzoeker eraan hecht. De gemaakte verslagen kunnen daarom gevoelig zijn voor de interpretatie 

van de onderzoeker, wat de betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek beïnvloedt. Daarom werden 

de afgemaakte verslagen doorgestuurd naar respondenten als deze tijdens het interview hadden 

aangegeven deze verslagen te willen valideren. Dit waren respondenten 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

16, 17, 18 en 20. Specifiek werd aan respondenten gevraagd of zij stukken wilden benadrukken die zij 

belangrijk vonden en of zij dingen wilden aanvullen of aanpassen als deze verkeerd waren 

opgeschreven. Respondenten 1, 3, 4, 9, 13, 17 en 18 hebben dit ook gedaan en hebben stukken tekst 

gemarkeerd waar zij belang aan hechten of hebben zinnen in het verslag aangepast. Later in dit 

hoofdstuk worden de consequenties van semigestructureerde interviews voor de validiteit en 

betrouwbaarheid van dit scriptieonderzoek verder besproken. 

De analyse van de interviews gebeurde aan de hand van de verslagen. De interviews werden 

verwerkt door een samenvattend verslag van het gesprek te schrijven dat gestructureerd werd aan 

de hand van de onderwerpen van de topic list. Het aanbrengen van structuur was daarbij al een 

manier om onderlinge verbanden te trekken en om onderwerpen die werden aangesneden tijdens 

het interview te ordenen. De verslagen werden aangevuld met interessante quotes. Interessante 

stukken interview met quotes die goed bij de topic list pasten werden getranscribeerd en in het 

verslag verwerkt. Het structureren van het verslag en het kiezen van interessante quotes om te 

transcriberen was daarbij al een soort van selectieproces om data te selecteren dat interessant was. 

Vervolgens is nogmaals gekeken naar de verslagen om te kijken wat de rode draad was in de data. 

Daarbij zijn de verslagen ook gecodeerd. Dit gebeurde aan de hand van een codeboom (zie bijlage 3). 

De codeboom voor een deel voorafgaand aan het coderen opgesteld aan de hand van de indicatoren 

van de concepten die straks bij de operationalisatie werd besproken. Later is de codeboom verder 

uitgebreid en zijn er relaties tussen categorieën van codes ontdekt. Aan de hand van de coderingen 

zijn de bevindingen gevonden die te vinden zijn in het resultatenhoofdstuk. 

4.3.2: Observaties 

SRV organiseerde ontwerpsessies tussen samenwerkende partijen. In deze sessies werd er geluisterd 

naar de behoeften van de deelnemers en werd er samen met stakeholders gewerkt om het ontwerp 

van het huidige plan van SRV aan hun behoeften aan te passen. SRV heeft tijdens het 

scriptieonderzoek een ontwerpsessie georganiseerd op 29 april 2021. Later zou SRV ook het 

behandelmodel dat uit deze ontwerpsessie kwam gaan testen door middel van een paar gesprekken 

met cliënten. Een observatie van deze co-creatie sessies en gesprekken kon meer duidelijkheid 

verschaffen over het collaborative innovation proces van SRV waarbij ook design thinking werd 

toegepast. Tijdens het scriptieonderzoek zijn er uiteindelijk vier observaties gehouden (zie tabel 3). 

De eerste observatie richtte zich op de ontwerpsessie van SRV op 29 april die gehouden werd op 

zoom, waarbij er vier uur lang samen met partijen werd nagedacht over een behandelmodel voor 

mensen die naar de bus komen. Dit werd gedaan aan de hand van het proces van design thinking. 

Daarnaast werd ook geobserveerd hoe dit behandelmodel in de praktijk werd toegepast op twee 

klanten. Deze observaties vonden niet plaats in de bus, omdat de focus voor SRV op de gesprekken 

met de klanten lag. Het gesprek met klant 2 vond plaats in zijn zaak en duurde twee uur. Het gesprek 

met klant 4 vond plaats op Teams en duurde anderhalf uur. Tijdens een gesprek met cliënt 3 werd de 

bus wel ingezet, maar in verband met corona was er te weinig ruimte om ook daadwerkelijk in de bus 
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te observeren, dus daarom is er tijdens het scriptieonderzoek niet in de SRV-bus geobserveerd. Als 

laatste is een evaluatiesessie geobserveerd op 29 juni, waarin het behandelmodel dat was 

ontworpen op 29 juni geëvalueerd werd met partijen. Deze evaluatiesessie vond plaats op Zoom en 

duurde twee uur. De observaties hadden ook een actieonderzoek-element in zich. Bij de observatie 

van de ontwerpsessie werd er actief meegedacht over een goed behandelmodel voor in de bus. Bij 

de observaties van de testgesprekken werd bekeken hoe het concept in de praktijk werkt. Bij de 

observatie van de evaluatiesessie werd actief meegedacht over de manieren waarop het concept 

verbeterd kon worden. 

Tabel 3: Observaties 

Observatie 1 Ontwerpsessie 29 april 

Observatie 2 Gesprek met cliënt 2, 18 mei 

Observatie 3 Gesprek met cliënt 4, 20 mei 

Observatie 4 Evaluatiesessie 29 juni 

 

De observatie op 29 april vormde een goede manier om te observeren hoe de samenwerking tot nu 

toe loopt en hoe partijen samen door design thinking konden komen tot een behandelmodel voor 

SRV. Ik deed als onderzoeker actief mee met een groepje en dacht dus actief mee over het concept. 

Daarnaast luisterde ik goed naar de input van andere groepjes en noteerde dit. Van deze notities heb 

ik een verslag gemaakt. De observaties van de testgesprekken met de twee cliënten waren een 

goede manier om te kijken hoe de gesprekken in de bus er in de praktijk uit komen te zien. Tijdens 

deze gesprekken was ik als observeerder passief. Ik luisterde en maakte notities die ik verwerkte in 

een verslag van het gesprek. Tijdens de observatie op 29 juni ontstond er een goed beeld van hoe 

partijen dachten over de werking van het behandelmodel in de praktijk. Hierbij heb ik zelf actief 

meegedaan door zelf ook punten te noemen die me opvielen tijdens de testgesprekken. Van de 

notities die ik maakte heb ik een verslag gemaakt van de evaluatiesessie.  

De analyse van de observaties ging vrijwel hetzelfde als de analyse van de interviews, maar er zijn 

wel enige verschillen. Het eerste verschil was dat de verslagen van de observaties niet zijn 

gestructureerd aan de hand van de topic list. In plaats daarvan bevatten de verslagen van de 

observaties de gebeurtenissen van de observaties, die chronologisch werden opgeschreven. Het 

tweede verschil was dat de verslagen van de observaties niet werden aangevuld met quotes, 

aangezien de observaties niet werden opgenomen. De verslagen van de observaties zijn net als de 

verslagen van de interviews gecodeerd aan de hand van de codeboom. Aan de hand van deze 

codering is vervolgens de rode draad uit de observaties gehaald die belangrijk was om te verwerken 

in de resultaten. 

 

4.4: Operationalisatie 

Om de interne validiteit van dit scriptieonderzoek te waarborgen, wordt de operationalisatie van de 

begrippen behandeld. De operationalisatie in indicatoren is weergegeven in tabel 4. 

Achtereenvolgens zullen de concepten design thinking en collaborative innovation behandeld 

worden. Daarbij zullen de indicatoren van deze begrippen besproken worden waarop gelet werd 

tijdens de interviews en observaties.  

4.4.1: Design thinking 



34 
 

Design thinking wordt in dit scriptieonderzoek gezien als “de diverse benaderingen voor, methoden 

voor en manieren om te denken over opzettelijke processen om maatschappelijke verandering te 

creëren, waarbij vaak gefocust wordt op publiek beleid en publieke diensten (Bason, 2017, p. 18)”. 

De indicatoren voor design thinking speelden rond de observaties. Tijdens de observaties werd dus 

gekeken naar de aanwezigheid van design thinking binnen de casus. Zo werd er bij de observaties 

opgelet of er een model van design thinking werd gebruikt zoals bijvoorbeeld het Stanford design 

thinking proces. Daarnaast werd er bij de observaties ook gekeken of bepaalde stappen uit het 

design thinking proces werden langsgelopen, zoals het ontdekken en het definiëren van het 

probleem. Ook werd geobserveerd of er een prototype werd ontworpen en of dit prototype in de 

praktijk werd getest. Als laatste werd er tijdens de interviews ook aan respondenten gevraagd wat er 

zou veranderen door het concept van SRV. Op deze manier kon bekeken worden of SRV een 

maatschappelijke verandering creëert.  

4.4.2: Collaborative innovation 

Collaborative innovation is binnen dit scriptieonderzoek gedefinieerd als “a cross-disciplinary 

approach to studying and enhancing public innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845)”. Deze 

innovatie bracht ons bij de eerste indicator voor collaborative innovation: is men bezig met 

innovatie? In de interviews werd daarom aan respondenten gevraagd hoe innovatief zij het concept 

van SRV vonden. Uit het focushoofdstuk bleek dat het belangrijkste kenmerk van collaborative 

innovation het formeren van netwerken die samenwerking over organisatorische en institutionele 

grenzen heen faciliteren was (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Daarom werd er tijdens de 

observaties ook gekeken of er veel verschillende typen organisaties betrokken waren bij de 

samenwerking. Zoals in het focushoofdstuk werd besproken heeft collaborative innovation twee 

fasen: ontwikkeling en implementatie (Torfing, 2019, p. 1). Deze indicatoren voor deze fasen zullen 

nu achter elkaar besproken worden. 

4.4.3: Collaborative innovation: Dimensie Ontwikkeling 

Zoals in de theorie besproken werd, moet er voor het ontwikkelen van ideeën eerst een gedeelde 

probleemdefinitie zijn voordat men kan beginnen met de ontwikkeling van een idee. Daarom werd in 

de interviews met de respondent gekeken naar de problemen die burgers hebben. Specifiek werd er 

later gekeken naar de problemen van de toegankelijkheid van rechtshulp en de behoeften die 

voortvloeien uit deze problemen. Op deze manier werd er geprobeerd om achter de individuele 

probleemdefinities van de respondenten te komen. Problemen van burgers en problemen en 

behoeften rond toegankelijkheid van rechtshulp waren ook twee indicatoren. Dit alles had te maken 

met het ontdekken van het probleem en daarom was probleem ook een van de hoofdcodes in de 

codeboom. Dit werd met elke respondent gedaan en door het vergelijken van alle individuele 

probleemdefinities kon er gekeken worden of er sprake was van een gedeelde probleemdefinitie. 

Een gedeelde probleemdefinitie was ook een van de hoofdcodes in de codeboom. Als de gedeelde 

probleemdefinitie er is kan er volgens de literatuur begonnen worden met het genereren van ideeën. 

Daarom was een indicator of er ideeën of oplossingen werden genoemd, om de toegankelijkheid van 

rechtshulp te verbeteren. Respondenten werden ook gevraagd naar hun oplossingen. Als er ideeën 

gegenereerd zijn, moeten er ideeën geselecteerd worden volgens de literatuur. Een onderdeel van 

die selectie is om te kijken naar draagvlak voor ideeën onder partijen in de samenwerking. Daarom 

werd ook aan mensen gevraagd wat zij van SRV als oplossing vonden en hoe innovatief zij SRV 

vonden.  

4.4.4: Collaborative innovation: Dimensie Implementatie 
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Toen het probleem samen met de respondenten was verkend, er oplossingen gegenereerd waren en 

toen de oplossing van SRV besproken was, werd er in de interviews gekeken naar de implementatie. 

De literatuur over collaborative innovation liet zien dat de samenwerking ook belangrijk is voor de 

implementatie, dus werden respondenten gevraagd over hun bereidheid om samen te werken en de 

capaciteit die zij in de samenwerking zouden willen steken. Samenwerking was daarbij ook een van 

de hoofdcodes in de codeboom. Daarnaast werd aan respondenten gevraagd of zij meerwaarde 

zagen in een samenwerking met SRV en wanneer zij vonden dat de samenwerking geslaagd was. 

Kenmerkend voor de implementatiefase is dat het ontwikkelde idee getest wordt door een iteratief 

proces van testen en evaluatie. Respondenten werden naar hun mening over dit proces gevraagd. 

Het iteratief proces is ook een van de hoofdcodes in de codeboom. Een ander belangrijk punt rond 

implementatie uit het focushoofdstuk was dat het belangrijk was dat het initiatief flexibel bleef in de 

keuze voor beleidsinstrumenten. Er werd daarom aan de respondenten gevraagd hoe zij dachten 

over de mogelijkheden om het concept van SRV gaandeweg aan te passen. Een ander punt rond 

implementatie was de netwerkvorming. Er werd aan respondenten gevraagd in de interviews of zij 

dachten dat het netwerk volledig was of dat er mogelijke betrokkenen waren die op dat moment niet 

op het netvlies stonden van SRV. In het focushoofdstuk kwam naar voren dat het grote voordeel van 

collaborative innovation ten opzichte van andere processen van innovatie de informatie-uitwisseling 

was. Om een beeld te krijgen van de informatie-uitwisseling binnen het netwerk van SRV werden 

respondenten hier ook naar gevraagd. Als laatste werden respondenten ook gevraagd of het netwerk 

op een lijn zat of dat er juist meningsverschillen waren. Antwoorden op deze vraag konden een beeld 

opleveren van de dynamiek binnen het netwerk en leverden ook meer kennis op over een mogelijk 

spanningsveld tussen samenwerking en innovatie.  

Tabel 4 geeft een overzicht van de indicatoren die zijn besproken. De topic list en de 

aandachtspunten voor de observaties zijn opgesteld aan de hand van deze indicatoren (zie bijlage 1 

en 2). Daarnaast is ook een groot deel van de codeboom vooraf op deze indicatoren gebaseerd (zie 

bijlage 3).  

Tabel 4: Overzicht operationalisatie 

Concept Dimensies Indicatoren 

Design thinking  - Inzet van design thinking model 
 

- Het probleem wordt ontdekt en 
gedefinieerd 
 

- Er wordt een prototype ontworpen dat 
getest en geëvalueerd wordt. 
 

- Veranderingen door SRV 
 

Collaborative 
innovation 

 - Verschillende typen organisaties in het 

netwerk 

- Innovatief concept aanwezig 
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Ontwikkeling - Problemen van burgers in het algemeen 

- Problemen van burgers met 

toegankelijkheid van rechtshulp en 

behoeften van betrokken organisaties 

rond toegankelijkheid rechtshulp 

- Gedeelde probleemdefinitie 

- Ideeën voor oplossingen om de 

toegankelijkheid van rechtshulp te 

verbeteren 

- Mening over SRV als oplossing  

- Mening over hoe innovatief SRV is 

Implementatie - Bereidheid en capaciteit 

- Meerwaarde samenwerking 
 

- Iteratief proces van testen en evaluatie 

(feedback loops) 

- Flexibele keus voor beleidsinstrumenten 

- Mening over betrokken stakeholders 

binnen het netwerk 

- Informatie-uitwisseling 

- Meningsverschillen 
 

 

4.5: Validiteit & Betrouwbaarheid 

In dit gedeelte van het methodenhoofdstuk worden de validiteit en betrouwbaarheid van het 

scriptieonderzoek behandeld. Validiteit gaat over de vraag of de onderzoeker meet wat hij of zij wil 

meten (Bryman, 2016, p. 158). Betrouwbaarheid gaat over problemen met de samenhang van het 

meten (Bryman, 2016, p. 156). De problemen rond de validiteit en betrouwbaarheid die tijdens het 

scriptieonderzoek boven kwamen drijven worden hier achtereenvolgens besproken. 

4.5.1: Validiteit 

De semigestructureerde interviews hebben de validiteit van het scriptieonderzoek kunnen aantasten. 

Om te voorkomen dat de interviews te veel zouden verschillen is er een topic list opgesteld. Om de 

volgorde te waarborgen zijn de interviews daarnaast ook op een stapsgewijze manier langsgelopen. 

Zo werd eerst samen met de respondent het probleem ontdekt voordat er over SRV als oplossing 

werd gesproken en de samenwerking rond de implementatie van deze oplossing. Toch zijn er ook 

beperkingen aan de validiteit door de semigestructureerde interviews. Doordat de topic list niet 

leidend was zijn vragen af en toe op een andere volgorde gesteld omdat er na interessante 

antwoorden werd doorgevraagd. Daardoor kwamen onderwerpen soms al eerder ter sprake tijdens 

de interviews. Het voordeel van de semigestructureerde interviews was om de probleemdefinitie van 

respondenten te achterhalen en om met diepgang naar de mening van respondenten over het 

concept te kijken. Toch brengen de semigestructureerde interviews ook beperkingen. Dit kan de 
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interne validiteit van het scriptieonderzoek hebben aangetast doordat respondenten misschien 

beïnvloed of gestuurd zijn door de volgorde van de vragen en daardoor mogelijk andere antwoorden 

hebben gegeven. Daarnaast werden respondenten niet direct naar begrippen gevraagd, maar werd 

er geprobeerd om met behulp van een beschrijving van het begrip naar de mening van de 

respondent te vragen. Er zijn proefinterviews uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen 

duidelijk waren voor de respondenten, maar het kan zijn dat de beschrijvingen voor sommige 

respondenten alsnog niet volledig duidelijk was. Daarom hebben alle respondenten voorafgaand aan 

de interviews ook een toestemmingsverklaring gekregen met verdere uitleg over het 

scriptieonderzoek en hebben zij voor het interview ook nog mondeling uitleg gekregen over het 

onderwerp van het onderzoek. Als laatste zijn de verslagen van de interviews doorgestuurd naar 

respondenten ter validatie, zodat zij misinterpretaties van de onderzoeker en van henzelf recht 

zouden kunnen zetten. Het kan zijn dat de respondent alsnog geen goed beeld hiervan gehad zou 

kunnen hebben en daardoor een verkeerd antwoord heeft gegeven. Dit zou de interne validiteit 

aangetast kunnen hebben.  

Daarnaast springt naar voren dat het scriptieonderzoek een single case study is: een case van het 

onderzoeksonderwerp die in zijn natuurlijke situatie wordt onderzocht (Van Thiel, 2015, p. 105). Voor 

dit scriptieonderzoek was SRV de enige casus die werd bestudeerd tijdens dit onderzoek. Deze casus 

was gekozen, omdat het een uniek onderwerp is: een initiatief in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied 

van recht waar de theoretische verwachtingen goed te onderzoeken zijn. Zoals bij de casusselectie 

besproken, komt hier de externe validiteit van de casus aan bod. Mogelijk zijn de resultaten 

generaliseerbaar naar vergelijkbare contexten zoals andere krimpgebieden als Zuid-Limburg en de 

Achterhoek, die ongeveer dezelfde kenmerken hebben als Zeeuws-Vlaanderen (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019). Daarnaast is het zo dat SRV een goed voorbeeld is 

van een case die design thinking toepast. Dat zorgt ervoor dat de resultaten van het 

scriptieonderzoek ook nuttig kunnen zijn voor andere vergelijkbare initiatieven die gebruik maken 

van design thinking. Toch brengt het feit dat SRV een unieke case is wel beperkingen met zich mee 

rond de betrouwbaarheid, repliceerbaarheid en externe validiteit van het onderzoek. De resultaten 

zullen mogelijk niet generaliseerbaar zijn naar initiatieven die spelen buiten het beleidsterrein recht. 

Zoals in de wetenschappelijke relevantie al werd besproken is de werking van collaborative 

innovation nooit onderzocht binnen het beleidsterrein van het recht. Aan het eind van het 

scriptieonderzoek zou er mogelijk ontdekt kunnen worden dat dit beleidsterrein unieke 

eigenschappen heeft die de werking van collaborative innovation kunnen beïnvloeden. Zo spelen er 

in het recht gevoelige problemen van burgers met veel privacygevoelige informatie. Dit zou mogelijk 

de informatie-uitwisseling van collaborative innovation kunnen beïnvloeden. 

Een laatste punt is dat de focus van het scriptieonderzoek is aangepast tijdens het proces. Zo was 

eerst het plan om factoren rond het succes van collaborative innovation te gaan toetsen binnen de 

samenwerking rond SRV. Omdat SRV nog in de kinderschoenen stond en de samenwerking nog niet 

ver genoeg gevorderd was, is uiteindelijk gekozen voor het verklaren van de ontwikkeling van het 

concept vanuit het perspectief van collaborative innovation. Deze verandering in focus zou mogelijk 

de validiteit van het scriptieonderzoek beïnvloed kunnen hebben. Tijdens het scriptieonderzoek is 

hiermee omgegaan door deze verandering in focus zorgvuldig te maken. Daarnaast is er toen voor 

gezorgd dat de onderdelen van het scriptieonderzoek nog steeds goed bij elkaar aan zouden sluiten.  

4.5.2: Betrouwbaarheid 

Dit scriptieonderzoek is een single case study. Omdat er maar een case bestudeerd wordt, kan dit de 

betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek aantasten. Om de betrouwbaarheid van het 
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scriptieonderzoek te vergroten, werd er gebruik gemaakt van triangulatie. Zo zijn er interviews en 

observaties gebruikt.  

Ook de semigestructureerde interviews tasten de betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek aan: 

doordat de topic list niet leidend is, wordt de repliceerbaarheid van het scriptieonderzoek aangetast. 

Daarnaast worden de interviews samengevat in een verslag, wat afhankelijk is van de interpretatie 

van de onderzoeker. Om de betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek toch te vergroten, worden 

deze verslagen aangevuld met getranscribeerde quotes en worden deze verslagen vervolgens 

gevalideerd door de respondenten. Daarnaast was er nog een beperking hierbij. Een ander 

verschijnsel dat zich voordoet bij het geven van interviews, is het interviewer effect. De kwaliteit van 

de onderzoeker heeft invloed op de antwoorden die de respondenten aan de interviewer geven (Van 

Thiel, 2015, p. 120). De interviewvaardigheden van de onderzoeker maar ook zijn contactuele 

eigenschappen kunnen hier invloed op hebben. 

De observaties zullen niet worden getranscribeerd, omdat deze niet worden opgenomen. In plaats 

daarvan zal er een verslag van de co-creatie sessies gemaakt worden. Dit verslag is gevoelig voor de 

interpretatie en samenvatting van de onderzoeker. Daarom zal het verslag worden voorgelegd aan 

SRV als member check, om te kijken of de onderzoeker geen fouten heeft gemaakt (Van Thiel, 2015, 

p. 119). Om de betrouwbaarheid te vergroten, worden de notities die tijdens de co-creatie sessies 

gemaakt zijn naast het observatieverslag als data gebruikt.  

Een ander gevaar dat zich bij etnografisch onderzoek en actieonderzoek voordoet, is het risico op 

‘going native’ (Bryman, 2016, p. 439). ‘Going native’ doet zich voor als de onderzoeker niet meer 

neutraal blijft en het wereldbeeld van de mensen binnen de onderzoekssituatie overneemt. Dit kan 

vervolgens de betrouwbaarheid van het onderzoek aantasten. Om hier mee om te gaan is het 

belangrijk dat de onderzoeker zich hiervan bewust blijft en transparant hierover blijft. Daarnaast kan 

het onderzoek worden voorgelegd aan anderen door middel van een peer review, waarbij 

gecontroleerd kan worden of de onderzoeker neutraal is gebleven. Naast ‘going native’ speelt binnen 

dit onderzoek ook een pro-innovation bias een rol. Dit doet zich voor wanneer nieuwe kansen en 

oplossingen worden toegejuicht en worden overschat (Baumann & Martignoni, 2011, p. 394). Het is 

dus belangrijk om als onderzoeker kritisch te blijven kijken naar het onderzoeksonderwerp. Tijdens 

het scriptieonderzoek is hiermee omgegaan door op te schrijven waar de pro-innovation bias zat 

zodat ik me hiervan bewust kon blijven. Ook zijn gesprekken met de scriptiebegeleidster nuttig 

geweest om bewust te worden van het risico van het ‘going native’ en de pro-innovation bias en om 

een eventuele bias weg te nemen. 

Daarnaast is het zo dat bij de geobserveerde ontwerpsessies de groepsdynamiek een grote rol speelt. 

De actieonderzoeker heeft een grote invloed op deze groepsdynamiek door zich actief in de 

onderzoekssituatie te begeven. Deze groepsdynamiek kan contextualiserend, maar ook verstorend 

werken (Van Thiel, 2015, p. 118). Dit kan de betrouwbaarheid van het scriptieonderzoek 

beïnvloeden. Tijdens het scriptieonderzoek is hiermee omgegaan door hiervan bewust te zijn en door 

transparant te blijven. Zo werd de rol van de onderzoeker ook kenbaar gemaakt tijdens de 

observaties.  
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5: Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews en de observaties besproken. Zoals in het 

methodenhoofdstuk al besproken is, zijn er twintig interviews en vier observaties gehouden. In dit 

hoofdstuk zullen de empirische deelvragen die in de inleiding zijn opgesteld beantwoord worden. 

Deze resultaten zullen meegenomen worden naar het conclusiehoofdstuk, waar er een antwoord 

wordt gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De empirische deelvragen die in de inleiding zijn 

opgesteld waren als volgt: 

- Hoe heeft het proefproject SRV zich tot nu toe ontwikkeld?  

- Hoe heeft de afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden in het 

proefproject SRV?  

- Hoe heeft netwerkvorming plaatsgevonden in het proefproject SRV? 

De beantwoording van de empirische deelvragen gebeurt vanuit het perspectief van collaborative 

innovation. Om het resultatenhoofdstuk goed voorbereid te beginnen wordt nog even kort 

teruggeblikt wat de definitie van collaborative innovation is en wat hierbij de belangrijkste 

kenmerken zijn. Collaborative innovation wordt in dit scriptieonderzoek gedefinieerd als “a cross-

disciplinary approach to studying and enhancing public innovation (Sørensen & Torfing, 2011, p. 

845)”. Het belangrijkste kenmerk van collaborative innovation is hierbij het formeren van netwerken 

die samenwerking over organisatorische en institutionele grenzen heen faciliteren (Sørensen & 

Torfing, 2011, p. 845). Daarnaast werd in het focushoofdstuk besproken dat collaborative innovation 

twee fasen heeft: ontwikkeling en implementatie (Torfing, 2019, p. 1). De ontwikkelingsfase bestaat 

uit het genereren en het selecteren van ideeën (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). In deze fase wordt 

eerst het probleem afgebakend en vervolgens wordt de oplossing afgebakend. De implementatiefase 

bestaat uit het implementeren van ideeën en het verspreiden van ideeën (Sørensen & Torfing, 2011, 

p. 851). Hierbij is netwerkvorming belangrijk en wordt er een groter beroep gedaan op de 

samenwerking. De verwachtingen in het focushoofdstuk waren dat er een innovatief idee ontwikkeld 

wordt, er een innovatief idee geïmplementeerd wordt en dat design thinking een rol kan spelen in 

het creëren van een gedeelde probleemdefinitie. 

Voor de eerste empirische deelvraag zal er gekeken worden naar de voorlopige ontwikkeling in het 

algemeen van SRV waarbij deze ontwikkeling ook vanuit het perspectief van collaborative innovation 

bekeken zal worden. Voor de tweede empirische deelvraag zal er gekeken worden hoe de 

ontwikkelingsfase heeft plaatsgevonden in het proefproject van SRV. Hierbij zal gekeken worden hoe 

de afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden heeft. Voor de derde deelvraag 

wordt er gekeken hoe de implementatiefase heeft plaatsgevonden in het proefproject van SRV. 

Aangezien SRV nog loopt als proefproject en de implementatie nog niet in volle gang is wordt hierbij 

dus vooral naar netwerkvorming gekeken. 

 

5.1: Hoe heeft het proefproject SRV zich tot nu toe ontwikkeld? 

Voor deze empirische deelvraag zal bekeken worden hoe SRV zich tot nu toe ontwikkeld heeft. 

Daarbij zal deze ontwikkeling ook vanuit het perspectief van collaborative innovation worden 

bekeken. SRV heeft tot nu toe meerdere sleutelmomenten gehad in haar ontwikkeling. Er zijn 

verschillende ontwerpsessies gehouden met verschillende partijen en daarnaast heeft SRV ook veel 

gesprekken gevoerd met partijen in het netwerk die het concept verder vorm hebben gegeven. De 

eerste ontwerpsessie vond plaats op 3 oktober 2019 en daar is het concept van de SRV-bus bedacht. 

De tweede ontwerpsessie vond plaats op 29 april 2021 en ging over het bedenken van een 
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behandelmodel voor cliënten die komen naar de SRV-bus. Daarnaast zijn er ook meerdere keren 

testgesprekken gehouden om fase 1 en 2 uit het ontworpen behandelmodel te testen. Deze 

testgesprekken zijn vervolgens geëvalueerd tijdens een evaluatiesessie op 29 juni. De ontwerpsessies 

zullen als eerst besproken worden. Daarna zullen de testgesprekken besproken worden. Als laatste 

komt de evaluatie van deze testgesprekken aan bod.  

5.1.1: Ontwerpsessies 

Een kenmerk van collaborative innovation, ontwikkeling, kwam terug in de ontwerpsessies waar een 

groot deel van de ontwikkeling van het concept van SRV heeft plaatsgevonden. De eerste 

ontwerpsessie vond plaats op 3 oktober 2019. Tijdens deze ontwerpsessie werd het concept van de 

SRV-bus bedacht. De tweede ontwerpsessie vond plaats op 29 april 2021 en ging over het 

ontwikkelen van een behandelmodel voor onder andere het intakegesprek dat gehouden wordt 

wanneer cliënten naar de bus toe komen (observatie 1). Bij beide ontwerpsessies werd het Stanford 

design thinking process diagram gebruikt, een model voor design thinking. Op deze manier kwam 

design thinking dus heel concreet terug in de casus. 

Het concept van SRV is ontworpen tijdens een ontwerpsessie op 3 oktober 2019 (Ippel, Van Beek, & 

Slump, 2020, p. 4). De ontwerpsessie werd georganiseerd door de Zeeuwse Meesters, een juridisch 

netwerk dat zich eerst organiseerde als reactie op het verdwijnen van de rechtsstaat uit Zeeland, 

maar later ook als netwerk rond nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak. Tijdens de ontwerpsessie 

waren 18 personen aanwezig: dit waren rechters, advocaten, ombudslieden, beleidsmakers en 

academici functionerend op landelijk en regionaal niveau (Van Beek & Ippel, 2019, p. 5). Het feit dat 

een diverse groep partijen over organisatorische en institutionele grenzen met elkaar samenwerkte 

was een kenmerk van collaborative innovation dat duidelijk naar voren kwam tijdens de 

ontwerpsessie. Er werden twee vragen gesteld aan de groep (Van Beek & Ippel, 2019, p. 5). De eerste 

vraag was welke rechtsvragen en rechtsbehoeften aantoonbaar aanwezig zouden zijn onder 

Zeeuwen en die nu niet naar tevredenheid werden opgelost. De gedachte tijdens de ontwerpsessie 

was dat het recht door modernisering en schaalvergroting verder van de burger afstond en dat men 

mensen praktische oplossingen moest aanbieden in plaats van juridische procedures (Van Beek & 

Ippel, 2019, p. 1). De tweede vraag die gesteld werd was hoe er in Zeeland een experiment 

gelanceerd kon worden om nieuwe antwoorden op deze rechtsbehoeften te ontwikkelen. Er werd in 

drie groepen van zes personen gewerkt aan voorstellen waarbij er gewerkt werd met het Stanford 

design thinking proces (Van Beek & Ippel, 2019, p. 1). Een voorstel was een herkenbaar Huis van het 

Recht met verschillende vestigingen. Ook werd het als belangrijk gezien om samen te werken om zo 

rechtzoekenden overzicht en inzicht te bieden. Zo was er een voorstel voor een slim 

samenwerkingsverband rond ‘verwarde personen’ of het strafrecht. Het voorstel van de SRV-bus 

werd door de meeste mensen gesteund (Van Beek & Ippel, 2019, p. 1). Door het te combineren met 

de andere twee voorstellen is uiteindelijk tot het concept van de bus gekomen zoals het eerder in dit 

hoofdstuk is omschreven. Er is uiteindelijk gekozen voor het idee van een SRV-bus. Uit de interviews 

met respondent 1 en 3 bleek dat er voor de bus gekozen is omdat deze bus mobiel was, omdat de 

bus interdisciplinair was en omdat de bus de gelegenheid gaf om er meerdere dingen aan op te 

hangen. Onder deze alinea staan twee afbeeldingen die de notities en tekeningen van de 

ontwerpsessie laten zien (zie figuur 4 en 5). De afbeeldingen laten zien dat SRV fysiek aanwezig is en 

daarmee de afstand vermindert, maar dat de bus ook veelzijdig is omdat er dingen aan opgehangen 

kunnen worden: zo kunnen studenten hier ook stagelopen.  
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Figuur 4: Notities ontwerpsessie 2019 

 

Figuur 5: Tekeningen ontwerpsessie 2019 
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De tweede ontwerpsessie was op 29 april 2021. Ook hier waren veel deelnemers van verschillende 

organisaties aanwezig: een advocaat, het Juridisch Loket, buurtbemiddeling, Hogeschool Zeeland, 

University College Roosevelt, Emergis en ZB-planbureau (observatie 1). Aan het begin gingen de 

deelnemers zich voorstellen aan de hand van een persona: een karakterisering van een 

eindgebruiker (observatie 1). De deelnemers gingen na een voorstelronde in kleine groepjes uiteen 

om aan de hand van hun eigen persona te bedenken wat de eindgebruikers nodig zouden hebben 

tijdens een gesprek in de bus. Hierna vertelden veel deelnemers dat toegankelijkheid, een luisterend 

oor bieden en oplossingsgerichtheid belangrijk waren voor mensen. Na een plenaire terugkoppeling 

gingen de deelnemers in grote groepen uiteen om eerst oplossingen te bedenken en om aan de hand 

van de oplossingen vervolgens een definitief behandelmodel te bedenken. Twee groepjes deden dit 

voor het intakegesprek in de bus, de twee andere groepjes deden dit over het hele traject. Hier bleek 

dat de meeste groepjes voor een rustige sfeer wilden zorgen in de bus, dat er goed geluisterd werd 

naar de cliënt, dat er eerlijke verwachtingen werden gecreëerd en dat de cliënt achteraf om een 

terugkoppeling moest worden gevraagd. Net als bij de eerste ontwerpsessie zouden hierbij ook de 

ideeën van de vier groepjes samengesmolten worden tot een algemeen behandelmodel.  

Aan het eind van de ontwerpsessie vertelden veel deelnemers dat ze het een leuke en leerzame 

(online) bijeenkomst vonden (observatie 1). Toch was er ook onduidelijkheid over het concept. Zo 

vroeg een deelnemer zich af wat nu precies de bedoeling was van SRV: aan de ene kant was SRV een 

vrederechter, aan de andere kant was SRV een bus voor doorverwijzingen. Volgens de deelnemer 

zouden mensen verwachten dat de SRV-bus als een hulp zou zijn in het vinden van een oplossing, 

maar zouden de mensen SRV niet als een vrederechter ervaren. De deelnemer vond dit nog 

verwarrend en wilde hier graag meer duidelijkheid over, omdat dit ook belangrijk zou zijn om 

misverstanden te voorkomen onder toekomstige cliënten. Het antwoord vanuit SRV op deze 

opmerking was dat SRV voornamelijk een adviesbus en een oplossingsbus was. Wel gaf SRV aan dat 

er soms een rechter nodig zou zijn voor bepaalde zaken, maar dat wordt nog vervolgd. 

Het model wat aan de hand van de notities van de vier groepjes ontwikkeld is door SRV, was als 

volgt:  

 

Figuur 6: Voorlopig behandelmodel SRV 

5.1.2: Testgesprekken 
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Na de ontwerpsessie voor het behandelmodel is SRV begonnen met het testen van het 

behandelmodel tijdens gesprekken met de eerste cliënten. Twee van deze oefengesprekken zijn 

geobserveerd. Deze gesprekken kunnen gezien worden als het testen van het SRV-concept. Het gaat 

hierbij om fase 1 uit het behandelmodel: de probleemanalyse. In het eerste gesprek werd ontdekt 

wat de vrager wil, wat de aard is van het probleem en wat de vrager zelf kan (zie figuur 6). 

Vervolgens werd er samen een plan van aanpak gemaakt met vervolgstappen die ondernomen 

zouden worden om de andere partijen te betrekken om zo samen een oplossing te kunnen vinden. 

Een kanttekening hierbij was dat de gesprekken nog niet in de bus plaatsvonden: het gesprek van 

observatie 2 vond bij de cliënt thuis plaats, het gesprek van observatie 3 vond online op Teams 

plaats. Daarnaast hebben deze observaties dus alleen gefocust op fase 1 van het behandelmodel en 

nog niet op de volgende fasen uit het behandelmodel omdat deze fasen pas later volgden.  

Uit deze testgesprekken kwam ook de multiproblematiek die mensen kunnen hebben naar voren. 

Multiproblematiek is het verschijnsel dat mensen problemen hebben die spelen in verschillende 

domeinen. Uit observatie 2 werd bijvoorbeeld waargenomen dat de cliënt gezondheidsproblemen 

had, tegelijkertijd problemen had met de gemeente over zijn vergunningen en daarnaast ook nog 

ruzie had met zijn buurvrouw. Uit observatie 3 werd waargenomen dat de cliënt een ex-gedetineerde 

was die gezondheidsproblemen kreeg door een ongeluk. Daardoor kwam hij ook in de bijstand 

terecht en kreeg relatieproblemen. 

5.1.3: Evaluatie 

Tijdens de ontwerpsessie voor het behandelmodel werd al verteld door deelnemers dat het 

belangrijk was om een luisterend oor te bieden aan de cliënten en om hen hun verhaal te laten doen 

(observatie 3). Zo was de gedachte dat als cliënten hun verhaal konden doen de interviewer ook 

makkelijker achter de achterliggende problematiek van de cliënt komt. Bij de testgesprekken bleek 

het ook belangrijk om cliënten hun verhaal te laten doen. Niet alleen om zo ook achter de 

achterliggende problematiek te komen, maar ook omdat de cliënten achteraf beiden aangaven dat ze 

het fijn vonden dat ze hun verhaal konden doen (observatie 2, 3). Ook vonden de cliënten de manier 

waarop het gesprek gevoerd werd fijn en waardeerden ze het ook dat de juridische kennis aanwezig 

was (observatie 2, 3). Bij observatie 3 vertelde de cliënt wel dat hij het wel lastig vond om zijn verhaal 

te doen omdat het veel zware herinneringen bij hem naar boven bracht. 

Na elk testgesprek werd er met de interviewers nog even teruggeblikt hoe zij het gesprek vonden 

gaan. De lessen voor SRV waren na de gesprekken dat de gesprekken best intensief zijn en ook best 

lang duren. Beide gesprekken duurden anderhalf tot twee uur. Dit bracht ook een praktisch punt 

voor de bus met zich mee: als er vijf mensen stonden te wachten voor de bus, zou het lang kunnen 

duren voordat er iemand aan de beurt zou kunnen komen (observatie 2). De oefengesprekken waren 

een concreet voorbeeld hoe een prototype uit een ontwerpsessie getest kan worden. Het ontwerpen 

en het testen van een prototype zijn elementen van collaborative innovation en design thinking die 

terugkwamen bij SRV. Daarnaast is een kenmerk van collaborative innovation ook dat er na het 

testen geleerd wordt en dat hieruit punten voor aanpassing komen, zodat er sprake is van een 

feedback loop. Ook werd bij SRV het volgende gezien: zo werd er een evaluatiesessie op 29 juni 

georganiseerd (observatie 4). Er waren enkele vrijwilligers van buurtbemiddeling die deel hadden 

genomen aan enkele testgesprekken op de bus. Daarnaast was er nog een medewerker van de 

hogeschool Zeeland. In deze sessie werden er ervaringen opgehaald en op basis van deze ervaringen 

werden een aantal aandachtspunten opgesteld waarover nagedacht werd.  

In totaal waren er zes aandachtspunten die genoemd werden. Als eerste bleek fase 2 van het 

behandelmodel lastig uit te voeren: andere partijen waren soms lastig te benaderen om aan tafel te 
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komen. Een tweede aandachtspunt was de vraag of SRV criteria had om zaken die bij de bus kwamen 

op te pakken, omdat SRV zich wel moest afbakenen om niet overbelast te worden. Een derde 

aandachtspunt was de vraag of SRV bij elke interventie een doel had en dat SRV goed moest 

nadenken wat zij wilde bereiken voordat zij een gesprek met partijen ging plannen om een zaak op te 

lossen. Een vierde aandachtspunt was hoe SRV lange gesprekken plant als de bus er staat, aangezien 

er anders misschien mensen moesten blijven wachten bij de bus. Een vijfde aandachtspunt was de 

vraag hoe voorkomen kan worden dat problemen door partijen naar elkaar doorgeschoven kunnen 

worden. Het zesde en laatste aandachtspunt was hoe SRV het overzicht kan behouden op zaken en 

hoe SRV hier nog in kan sturen.  

Over enkele van deze punten is nagedacht, zo ook over de criteria voor zaken die SRV kan oppakken. 

Dit bleek een lastig punt, omdat het bij SRV over maatwerk gaat. Wel waren deelnemers het eens dat 

SRV zou kunnen kijken naar hoe lang een zaak speelt voordat SRV een zaak oppakt (observatie 4). 

Een ander punt dat besproken werd waren de vervolggesprekken voor fase 2 van het 

behandelmodel. Hierbij werd geconcludeerd dat naamsbekendheid SRV kan helpen om makkelijker 

partijen te benaderen om zo gezamenlijk een oplossing voor problemen te vinden (observatie 4). Ook 

het doel van interventies werd besproken en hierbij vertelden de deelnemers dat het belangrijk was 

dat mensen hun verhaal konden doen. Als laatste werd het systeem besproken: om te voorkomen 

dat zaken onderling doorgeschoven zouden worden moeten partijen goede afspraken maken en 

moeten de lijntjes kort zijn (observatie 4).   

Nu de ontwerpsessies, testgesprekken en de evaluatie besproken zijn, wordt het mogelijk om een 

antwoord te geven op de eerste empirische deelvraag: hoe heeft het proefproject SRV zich tot nu toe 

ontwikkeld? Bij het antwoord zal de ontwikkeling besproken worden, maar wordt er ook stilgestaan 

bij wat dit vanuit het perspectief van collaborative innovation betekent voor de casus van SRV. SRV 

heeft zich ontwikkeld door de twee ontwerpsessies die gehouden zijn, waarbij het idee van de SRV-

bus geselecteerd is en waarbij het behandelmodel is ontworpen. SRV heeft het ontworpen 

behandelmodel getest door middel van testgesprekken. Aan de hand van de ervaringen uit deze 

testgesprekken is het proefproject vervolgens geëvalueerd tijdens een evaluatiesessie. Vanuit het 

perspectief van collaborative innovation kwamen meerdere kenmerken van collaborative innovation 

terug bij de casus SRV. Het feit dat een diverse groep partijen over organisatorische en institutionele 

grenzen met elkaar samenwerken is een kenmerk dat sterk terugkwam bij SRV tijdens de 

ontwerpsessies en evaluatiesessie (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Zo waren er 

overheidsorganisaties als de provincie Zeeland en het Juridisch Loket, private organisaties zoals een 

advocatenkantoor uit Hulst en organisaties uit het maatschappelijk middenveld zoals 

buurtbemiddeling. Daarnaast kwam ook naar voren dat het bedachte concept getest werd tijdens de 

testgesprekken en dat deze gesprekken vervolgens geëvalueerd werden. Het iteratieve proces van 

testen en evalueren is ook een kenmerk van collaborative innovation dat terugkwam bij SRV (Crosby, 

't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Ook kwam het genereren en selecteren van ideeën als kenmerk van 

collaborative innovation terug tijdens de ontwerpsessie in 2019: hier werden meerdere ideeën 

bedacht om de afstand tot het recht te verminderen en is het idee van de SRV-bus uiteindelijk 

geselecteerd. Design thinking kwam ook op meerdere punten terug in de casus van SRV. Zo werd er 

bij beide ontwerpsessies gebruik gemaakt van het Stanford design thinking process diagram, een 

model voor design thinking dat ook besproken is in het focushoofdstuk. Daarnaast werd design 

thinking als methode tijdens de ontwerpsessies gebruikt om gezamenlijk het probleem te ontdekken 

en tot een gedeelde probleemdefinitie te komen (Torfing, Cristofoli, Gloor, Meijer, & Trivellato, 2020, 

p. 592). Zo werd tijdens de ontwerpsessie op 29 april 2021 gezamenlijk het probleem ontdekt door 

de deelnemers door zich te verplaatsen in een mogelijke cliënt en werd het probleem later ook 
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gedefinieerd. Ten slotte kan ook het iteratieve proces van testen en evalueren als onderdeel van 

design thinking gezien worden. 

Het antwoord op deze deelvraag geeft een globaal beeld van hoe SRV zich gedurende de tijd 

ontwikkeld heeft en wat hierbij belangrijke momenten waren. Daarbij is er ook al gekeken naar 

kenmerken van collaborative innovation en design thinking die binnen de casus terugkwamen. Bij de 

tweede empirische deelvraag zal er verder naar de ontwikkelingsfase van het proefproject gekeken 

worden en bij de derde empirische deelvraag zal er verder naar de implementatiefase van het 

proefproject gekeken worden.  

 

5.2: Hoe heeft de afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden in het proefproject 

SRV? 

In het focushoofdstuk werd besproken dat ontwikkeling en implementatie de twee belangrijkste 

uitkomsten van collaborative innovation zijn. In deze deelvraag wordt er gekeken hoe ontwikkeling 

heeft plaatsgevonden binnen SRV. Voordat dit kan beginnen moet er echter een gedeelde 

probleemdefinitie zijn (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Daarom is ook met respondenten 

gekeken naar hun probleemdefinitie. Eerst is met respondenten gekeken naar hun blik op de 

problemen die burgers hebben. Vervolgens worden de individuele probleemdefinities van 

respondenten over de toegankelijkheid van rechtshulp op een rij gezet. Daarna wordt gekeken of er 

een gedeelde probleemdefinitie is. Als laatste zal gekeken worden naar de mening van de 

respondenten over het concept van SRV.  

5.2.1: Problemen van burgers 

De respondenten hebben allemaal een eigen stukje van de puzzel als het gaat om de problematiek 
van burgers die zij zien en waarnemen binnen de organisaties waar zij bij zijn aangesloten. 
Buurtbemiddeling, wijkagenten, woningcorporaties en advocaten zien met name burengeschillen die 
veel voorkomen (respondent 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19). De provincie Zeeland en de gemeenten Sluis 
en Terneuzen zien met name mensen die een bezwaarschrift bij de gemeente indienen (respondent 
1, 2, 4). Wijkagenten, woningcorporaties en Emergis zien op hun beurt ook personen met psychische 
problemen die herhaaldelijk hulp nodig hebben (respondent 10, 13, 15, 16, 17, 19). Dit zijn dan vaak 
verwarde personen die overlast veroorzaken in de buurt. Tabel 5 laat zien welk probleem van de 
burger door welke respondenten gezien wordt. Daaruit blijkt dat de meeste respondenten 
burengeschillen en psychische problemen zien als de grootste problemen onder burgers. 

Tabel 5: Overzicht respondenten en probleem burger 

Probleem  Respondent 

Burengeschillen Respondent 5, 9, 11 

Bezwaren bij gemeente Respondent 1, 2, 4 

Psychische problemen Respondent 16 

Burgengeschillen én psychische problemen Respondent 10, 13, 15, 17, 19 

Naast de burengeschillen en overlast door psychische problemen is een zekerheid dat er veel diverse 
problemen naar de bus zullen komen. Respondenten geven aan dat zaken met name rond civielrecht 
gaan spelen en dat strafrecht zeer gering zal zijn (respondent 3, 9). Een andere zekerheid die uit de 
interviews en observaties komt is dat burgers vaak meerdere problemen hebben in verschillende 
domeinen, dit wordt ook wel multiproblematiek genoemd (respondent 4, 14, 16, 18). In de 
ontwerpsessie voor het behandelmodel werd ook genoemd dat veel klachten van burgers ontstaan 
na een cumulatie van “life events” (observatie 1). Een opeenstapeling van problemen kan er dus voor 
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zorgen dat burgers in de knel raken. Dit werd ook duidelijk tijdens de observaties van twee 
gesprekken, waar de cliënten ook combinaties hadden van gezondheidsproblemen met juridische 
problemen (observatie 2, 3).  

Naast de problemen die burgers hebben en waarvoor burgers mogelijk naar de SRV-bus kunnen 
komen, is er ook samen met respondenten gekeken naar het probleem van toegankelijkheid van 
rechtshulp. 

5.2.2: Probleem en behoeften toegankelijkheid van rechtshulp 

Partijen denken verschillend over het probleem van de toegankelijkheid van rechtshulp. Sommige 

partijen zien geen probleem in de toegankelijkheid van rechtshulp: 

 

“Ik denk dat als je het vraagt dat de mensen, aan mijn collega's heb ik het wel eens gevraagd, het 

loopt allemaal prima. We hebben het prima op orde. Dan is die behoefte er niet zo. Ik denk dat als je 

het inwoners vraagt, dat dat een andere vraag is.” -Respondent 2, gemeente Sluis 

“Nou, eigenlijk, ik denk op zich dat de toegankelijkheid best wel goed geregeld is. Alleen we weten 

uit de geschilbeslechtingsdelta dat zo'n 11% van de mensen helemaal niets doet als ze een juridisch 

probleem hebben en dat zit hem in een veelheid van redenen. En dat is van: het was niet belangrijk 

genoeg en ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan of ik ben bang dat het te veel geld kost of ik 

durf het niet.” -Respondent 18, Raad voor Rechtsbijstand 

 

Niet iedereen ervaart een probleem met de toegankelijkheid van rechtshulp, zoals de quotes van 

respondenten 2 en 18 laten zien. Enkele respondenten (8, 17, 18) geven aan dat de meeste mensen 

goed weten waar ze terecht moeten zijn om hun recht te halen en dat rechtshulp momenteel goed 

georganiseerd is. Daarnaast noemen enkele respondenten van onder andere de gemeente Sluis en 

Terneuzen zelfs ook dat sommige mensen de weg misschien wel te goed kennen en dat er mensen 

zijn die elke ingang benutten om hun probleem op de kaart te krijgen, waar de rest hun probleem 

niet ervaart (respondent 2, 4, 13, 14). Omdat niet iedereen een probleem ziet in de toegankelijkheid 

van rechtshulp hebben sommige partijen daarom ook geen behoeften rond de toegankelijkheid van 

rechtshulp. Dit komt vaak omdat zij denken dat het momenteel in orde is. Dit zijn dan partijen als de 

gemeenten en de woningcorporaties (respondent 2, 4, 8, 17, 19). Wel geven respondenten 2 en 4 

van de gemeenten Sluis en Terneuzen aan dat dit voor de burger wel anders zou kunnen zijn en dat 

zij misschien wel behoefte hebben aan een toegankelijke vorm van rechtshulp. Door enkele 

respondenten wordt ook verteld dat Zeeuws-Vlaanderen iets unieks heeft: 

 

“Elke streek heeft zijn eigenaardigheden natuurlijk, maar West Zeeuws-Vlaanderen is een erg 

gesloten gemeenschap. Je hebt natuurlijk meer van die dorpen en kernen, maar we lossen het hier 

zelf wel op. We roepen heel hard, maar we ondernemen zelf geen actie." -Respondent 13, wijkagent 

Sluis 

 

Er zijn ook enkele respondenten, waaronder respondent 13, die vertellen dat Zeeuws-Vlaanderen 

een unieke oplossingsgerichte cultuur heeft (respondent 2, 8, 13). Mensen zijn niet zo mondig en 

komen elkaar veel tegen in het dagelijks leven omdat Zeeuws-Vlaanderen een afgesloten gebied is 
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met een ons-kent-ons cultuur. Vandaar dat zij er vaak samen ook uit komen en geen rechtshulp 

opzoeken (respondent 2, 8, 13). Dit kan echter ook resulteren in conflict vermijdend gedrag, 

waardoor problemen juist sneller kunnen escaleren (respondent 2). De meeste respondenten zagen 

wel een probleem met de toegankelijkheid van rechtshulp. Hieronder worden meerdere problemen 

besproken die respondenten zagen en de behoeften die daaruit voortkomen. 

5.2.2.1: Fysieke afstand 

Veel respondenten kijken naar de fysieke afstand die rechtshulp minder toegankelijk maakt in 

Zeeuws-Vlaanderen, waaronder respondent 8 en 10. 

 

“Alleen het is wel zo dat je op de regio dan moet zorgen dat je op een laagdrempelige manier 

voorzieningen aanbiedt, omdat vaak in regio's die dus wat meer verstoten zijn van voorzieningen. En 

dan heb ik het over het randland en niet over de randstad. Dat je dan heel duidelijk ook ziet dat, hoe 

heet dat, het openbaar vervoer ook vaak te wensen over laat. En dat mensen die krap bij kas zijn 

fietsafstanden moeten overbruggen van 8, 9 kilometer. En dan krijg je eigenlijk een te grote afstand, 

dus je zou moeten kijken hoe dat je ergens laagdrempelig voorzieningen aan kunt bieden zonder dat 

mensen daar hele grote afstanden of kosten voor hoeven te maken.” -Respondent 8, gemeente Hulst 

“Alles verdwijnt in Zeeuws-Vlaanderen, alles verdwijnt. Het Juridisch Loket, vroeger volgens mij kon 

je zelfs nog in Hulst terecht, toen in Terneuzen en uiteindelijk is het in Terneuzen ook al weg. De 

kantonrechtbank, vroeger zat die in Terneuzen, volgens mij is die ook al aan de overkant. Het OM, wij 

moeten tegenwoordig al naar Breda bellen om een medewerker te spreken.” -Respondent 10, 

wijkagent Hulst 

 

Naast het feit dat sommige respondenten de toegankelijkheid van rechtshulp als voldoende ervaren, 

wordt de toegankelijkheid tot rechtshulp toch niet als perfect ervaren en geven bijna alle 

respondenten aan dat er toch problemen zijn met de toegankelijkheid van rechtshulp waar mensen 

mee te maken krijgen. Dertien van de twintig respondenten zijn het erover eens dat de fysieke 

afstand tot het recht en rechtshulp erg groot is in Zeeuws-Vlaanderen omdat veel voorzieningen als 

bijvoorbeeld het kantongerecht weggetrokken zijn (respondent 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 

20). Naast het kantongerecht zijn er ook geen sociaal raadslieden in Zeeuws-Vlaanderen (respondent 

20). Een respondent die advocaat van beroep is verteld ook dat de sociale advocatuur langzaam uit 

de regio verdwijnt, wat de toegankelijkheid rechtshulp ook niet ten goede komt (respondent 9). De 

toegankelijkheid van rechtshulp wordt door deze fysieke afstand ook als laag ervaren. Daarnaast 

noemen enkele respondenten die expertise hebben op het gebied van leefbaarheid dat door het 

wegtrekken van deze voorzieningen ook het rechtsgevoel en daarmee de leefbaarheid van de regio 

wordt aangetast (respondent 1, 6, 7). Volgens deze respondenten wordt de toegankelijkheid van 

rechtshulp dus verminderd door de fysieke afstand en vanuit dit probleem is er dus een behoefte aan 

laagdrempelige voorzieningen zoals respondent 8 in de quote hierboven schetste. 

5.2.2.2: Ingewikkelde dienstverlening 

Er worden naast de afstand door respondenten nog meerdere problemen in de toegankelijkheid van 

rechtshulp genoemd:  
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“Ja, dat kan dan wisselend zijn, dat mensen hun weg niet weten, de tarieven niet kunnen betalen, of 

soms ook dat iemand een probleem heeft, maar eigenlijk niet goed weet wie daar mee aan de slag 

kan.” -Respondent 4, gemeente Terneuzen 

 

Naast de fysieke toegankelijkheid is bestaande rechtshulp ook ontoegankelijk door dienstverlening 

met ingewikkelde procedures, zoals respondent 4 vertelde. Volgens sommige respondenten weten 

mensen vaak niet waar ze terecht moeten voor rechtshulp (respondent 2, 4, 5, 10, 14, 17). Volgens 

een respondent van het Juridisch Loket is rechtshulp soms ingewikkeld of afstandelijk. Een voorbeeld 

is het Juridisch Loket waar men in Zeeuws-Vlaanderen alleen telefonisch terecht kan en dat daardoor 

als afstandelijk kan worden gezien (respondent 9, 10, 20). Telefonische dienstverlening werpt al een 

drempel op, maar het lastige taalgebruik dat gebruikt wordt is voor sommige mensen niet goed te 

begrijpen (respondent 1, 12). Met name zwakkere groepen als ouderen en laaggeletterden raken 

met deze ingewikkelde dienstverlening in de problemen. Daarnaast is wetgeving vaak ook complex 

en veel burgers vinden het lastig om dit te snappen (respondent 11, 17, 20). Door sommige 

respondenten, waaronder een wijkagent uit Hulst en iemand van maatschappelijk werk, wordt een 

kwetsbare groep met minder zelfredzame burgers genoemd die vaker moeite heeft met 

ingewikkelde dienstverlening (respondent 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20).  Vanuit het probleem dat de 

toegankelijkheid van rechtshulp verminderd wordt door ingewikkelde dienstverlening, zien deze 

respondenten de behoefte dat SRV een vorm van laagdrempelige rechtshulp zou kunnen aanbieden. 

Deze hulp kan dan bijvoorbeeld het geven van informatie zijn, maar ook hulp bij het schrijven van 

een brief.  

5.2.2.3: Hoge tarieven 

Een derde drempel voor toegankelijkheid wordt opgeworpen door de hoge tarieven die gevraagd 

worden. Zo noemen enkele respondenten dat rechtshulp als duur worden gezien (respondent 4, 5, 9, 

12, 15, 17, 18). Advocaten kunnen als duur gezien worden. Dit is een van de redenen waarom 

mensen niet naar advocaten gaan. Een andere reden is dat advocaten vaak zwaar aanvoelen omdat 

op deze manier problemen snel gejuridiseerd worden (respondent 5). Maar niet alleen advocaten 

zijn ontoegankelijk als het gaat om tarieven, ook griffierechten kunnen de mensen angst aanjagen. 

Daarnaast noemen ook enkele respondenten, waaronder een respondent van het Juridisch Loket 

zelf, het Juridisch Loket als ontoegankelijk. Dit komt omdat in verband met corona fysieke locaties 

gesloten zijn en mensen er enkel telefonisch bij het Juridisch Loket terecht kunnen (respondent 20). 

Er zijn ook mensen voor wie de tien cent per minuut bellen naar het Juridisch Loket al te duur wordt 

(respondent 18, 20). Vanuit het probleem dat de toegankelijkheid van rechtshulp verminderd wordt 

door hoge tarieven is er behoefte aan nieuwe vorm van rechtshulp die laagdrempelig is door het 

vragen van minder hoge tarieven. 

5.2.2.4: Oplossingsgericht 

Sommige respondenten denken minder in laagdrempelige rechtshulp, maar kijken meer naar de 

mate waarin de bestaande rechtshulp problemen kan oplossen. Een voorbeeld hiervan is respondent 

12: 

 

“Kijk, rechtshulp zit natuurlijk al heel ver in het proces. Maar er zit ook een fase daarvoor. En als je 

daar al ondersteuning kunt bieden dan hoeft het niet direct juridisch of wettelijk te zijn. Maar een 

ondersteuning in het voortraject zou ook wel welkom zijn.” -Respondent 12, bibliotheek Zeeuws-

Vlaanderen 
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De meeste partijen, zoals de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen maar bijvoorbeeld ook 

buurtbemiddeling, zien als probleem dat problemen van mensen te snel gejuridiseerd worden 

(respondent 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20). Daarom zien zij graag een vorm van rechtshulp waarbij 

problemen als problemen worden gezien en waarbij problemen dus niet gelijk gejuridiseerd worden. 

Deze respondenten leggen veel nadruk op het oplossingsgerichte aspect van SRV. Ook tijdens de 

ontwerpsessie op 29 april werd oplossingsgerichtheid door enkele deelnemers als belangrijk 

genoemd (observatie 1). Volgens respondenten is het vroeg oplossen van problemen erg belangrijk 

(respondent 2, 12). Daarnaast stellen enkele respondenten dat er goed geluisterd moet worden naar 

de mensen, om zo goed te weten te komen wat er speelt (respondent 1, 10). Uit de observaties bleek 

ook dat de cliënten die naar de bus komen het fijn vonden dat ze hun verhaal konden doen en dat er 

naar hen geluisterd werd (observatie 2, 3). Een oplossingsgerichte aanpak is niet altijd mogelijk. Soms 

moet het recht als ultimum remedium toch haar intrede doen als oplossing, omdat het in sommige 

gevallen het beste werkt als interventie voor bepaalde problemen (respondent 18). Mocht dit wel 

nodig zijn, dan zien sommige respondenten graag een oplossingsgerichte rechter die een bindend 

oordeel kan vellen (respondent 5, 11). Vanuit het probleem dat problemen te snel gejuridiseerd 

worden, hebben deze respondenten behoefte aan een oplossingsgerichte vorm van rechtshulp. 

5.2.25: Multidisciplinair 

Naast een oplossingsgerichte aanpak, hebben sommige respondenten nog aanvullende behoeften 

rond de toegankelijkheid van rechtshulp: 

 

“Wij zetten heel erg in op de preventieve sfeer. Dus hoe kunnen we, op het moment dat er 

problemen zijn, kijken hoe kunnen we over de grenzen van organisaties en afdelingen heen, ook wel 

gericht op lange termijn, hoe kunnen we daar problematiek op gaan lossen? Zeker als 

multidisciplinair.” -Respondent 16, Emergis Zeeuws-Vlaanderen 

 

Als laatste noemen respondenten zoals respondent 16 het belang van een multidisciplinaire aanpak, 

omdat sommige mensen die naar de bus komen waarschijnlijk kampen met multiproblematiek 

(respondent 4, 16, 17, 18). Twee andere respondent geven ook aan dat deze multidisciplinaire 

aanpak belangrijk is om de problemen van burgers vanuit meerdere invalshoeken te analyseren 

(respondent 8, 13). Een multidisciplinaire aanpak hangt deels samen met het oplossingsgerichte 

aspect dat eerder besproken is, omdat met een multidisciplinaire aanpak problemen beter opgelost 

kunnen worden. Gezien het probleem dat veel burgers die rechtshulp nodig hebben kampen met 

multiproblematiek, hebben deze respondenten behoefte aan een multidisciplinaire aanpak voor 

rechtshulp. 

Concluderend denken partijen dus verschillend over de toegankelijkheid van rechtshulp. Een klein 

deel van de respondenten ervaart weinig problemen met de toegankelijkheid van rechtshulp. Het 

grootste deel van de respondenten ervaart wel problemen met de toegankelijkheid van rechtshulp, 

maar de problemen die zij ervaren verschillen. Verreweg de meeste respondenten zien een probleem 

met de afstand tot rechtshulp. Daarnaast worden ingewikkelde procedures en tarieven ook genoemd 

als problemen voor de toegankelijkheid van rechtshulp. Ook noemen veel respondenten het 

probleem dat problemen van burgers te snel gejuridiseerd worden. Veel respondenten vinden de 

oplossingsgerichte aanpak van SRV daarom interessant. Toch zeggen sommige respondenten dat het 

juridiseren van problemen in bepaalde gevallen niet voorkomen kan worden en dat een 
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oplossingsgerichte rechter in de bus toch fijn zou zijn om een bindend oordeel te vellen. Daarnaast 

zeggen respondenten dat het multidisciplinaire aspect aan SRV helpt om problemen beter te 

analyseren en op te lossen. 

5.2.3: Gedeelde probleemdefinitie 

Nu is besproken hoe respondenten naar het probleem van toegankelijkheid van rechtshulp kijken, is 

het tijd om te analyseren of er sprake is van een gedeelde probleemdefinitie. Er lijkt een gedeelde 

probleemdefinitie te zijn die speelt deze rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. Het 

verminderen van fysieke afstand, het bieden van laagdrempelige dienstverlening en het vragen van 

minder hoge tarieven werkt drempelverlagend. Er zit dus veel overlap tussen deze drie 

probleemdefinities en daarom kunnen respondenten die de problemen noemden van fysieke 

afstand, ingewikkelde dienstverlening en hoge tarieven geschaard worden onder laagdrempeligheid. 

Er zit ook veel overlap tussen het minder snel juridiseren van problemen en het hebben van een 

multidisciplinaire aanpak omdat dit allebei zorgt voor een betere oplossingsgerichtheid van SRV. 

Daarom worden respondenten die het minder snel juridiseren van problemen en een 

multidisciplinaire aanpak noemden geschaard onder oplossingsgerichtheid. In figuur 7 wordt een 

overzicht gegeven van de verdeling van probleemdefinities van respondenten onder 

laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. Hieruit blijkt dat 50% van de respondenten enkel op 

laagdrempeligheid zit qua probleemdefinitie, 5% van de respondenten zit op oplossingsgerichtheid 

als het gaat om probleemdefinitie en 45% van de respondenten zit op laagdrempeligheid én 

oplossingsgerichtheid. De meeste respondenten vinden laagdrempeligheid het belangrijkste, maar 

omdat veel respondenten ook oplossingsgerichtheid noemen lijkt een gedeelde probleemdefinitie 

rond deze twee begrippen het meest voor de hand liggend. 

 

Figuur 7: Overzicht nummer respondent en probleemdefinitie 

 

De gedeelde probleemdefinitie rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid komt niet enkel na 

het analyseren van de interviews naar boven. Tijdens een interview en observatie is deze 

probleemdefinitie uitgesproken. De quote van respondent 20 laat goed het bestaan van deze 

gedeelde probleemdefinitie zien: 

 

50%
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Laagdrempelig (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15)

Oplossingsgericht (16)

beide (3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20)
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“Maar nee, ik kan niet inschatten of iedereen nou hetzelfde idee heeft van hoe, maar ik had wel het 

idee dat de tendens bij al die organisaties was: het kan en het moet eigenlijk anders. [M: En anders in 

de zin dat het recht dichterbij komt, dus dat de afstand kleiner wordt?] Ja, maar ook inderdaad beter 

luisteren naar wat de mensen willen. Minder juridiseren inderdaad, ja, dat." -Respondent 20, 

Juridisch Loket 

 

Zoals de quote laat zien ervaarde Respondent 20 dat ook de andere organisaties binnen het netwerk 

van SRV vonden dat het recht dichter bij de burger moest komen (laagdrempeligheid) en dat er 

minder gejuridiseerd moest worden (oplossingsgerichtheid). Deze gedeelde probleemdefinitie kwam 

ook duidelijk naar voren tijdens de ontwerpsessie op 29 april 2021 (observatie 1). Het doel van de 

ontwerpsessies was om samen het probleem te ontdekken en om op deze manier te komen tot een 

gedeelde probleemdefinitie. Tijdens deze sessie gaven meerdere deelnemers aan dat ze graag een 

laagdrempelig en oplossingsgericht prototype zagen voor het behandelmodel. Na analyse van de 

gegevens uit de interviews en observaties lijkt de gedeelde probleemdefinitie te spelen rond 

laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. Daarmee kan ook gesteld worden dat de gedeelde 

probleemdefinitie voortvloeit uit de eerdergenoemde probleemdefinities en behoeften rond de 

toegankelijkheid van rechtshulp.  

Als er sprake is van een gedeelde probleemdefinitie, kan er volgens de literatuur worden begonnen 

met de ontwikkeling van een innovatief idee. Dat betekent dat er ideeën gegenereerd en 

geselecteerd worden en dat het probleem en de oplossing dus afgebakend worden. Bij de bespreking 

van deelvraag 1 bleek dat er ideeën gegenereerd zijn tijdens de ontwerpsessie op 3 oktober 2019 en 

dat het idee van de SRV-bus geselecteerd is. Een onderdeel van het selectieproces is dat het idee 

haalbaar, flexibel en geaccepteerd moet zijn onder de respondenten. Vandaar dat respondenten 

tijdens de interviews ook gevraagd zijn naar hun mening over SRV. 

5.2.4: Mening over het concept 

De gedeelde probleemdefinitie rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid vloeit ook door in 

de manier waarop partijen denken over het concept van SRV. Respondenten zijn overwegend 

positief over het concept van SRV. Dit zou kunnen komen omdat het concept goed aansluit bij de 

gedeelde probleemdefinitie. De quotes van respondent 5 en 19 geven dat in dit geval goed weer: 

 

“Ik denk dat dat goed is, ik denk dat je toch actief de moeite neemt om naar de burger toe te gaan. 

He, dus om het laagdrempelig te maken, dat dat goed is. Die laagdrempeligheid, dat je die moeite 

neemt, dus ook een stukje proactief ernaar toe stappen zeg maar, min of meer. Dat je de 

mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier je probleem kenbaar te maken.” -Respondent 5, 

vrijwilliger buurtbemiddeling 

 

Veel respondenten vinden de laagdrempeligheid het grote voordeel van SRV (respondent 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19). De fysieke afstand wordt teruggebracht door de bus. Dit maakt de bus 

laagdrempeliger, zeker voor mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast kunnen mensen binnen de 

bus op een laagdrempeligere manier geholpen worden met hun problemen door hen inzicht te geven 

in hun problemen en hen informatie te geven en actief te helpen door bijvoorbeeld een brief voor 

hen op te stellen (respondent 5, 10, 11, 16). Toch zijn er ook respondenten kritisch over het concept: 
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zo vraagt respondent 9 zich af of SRV ook over een langere periode mensen kan bijstaan en vraagt 

respondent 17 zich af of de burgers wel behoefte hebben aan een SRV bus. 

5.2.4.1: Mening over hoe innovatief SRV is 

Over het algemeen wordt SRV door de meeste respondenten als innovatief ervaren. Het concept 

doet een respondent denken aan de Rijdende Rechter (respondent 1). Sommige respondenten 

noemen het innovatief dat SRV door middel van een bus proactief op zoek gaat naar burgers 

(respondent 1, 5, 14, 17, 18). Andere respondenten noemen het idee achter innovatief dat SRV de 

nadruk legt op het oplossingsgericht aanvliegen van problemen van mensen en niet op het 

juridiseren ervan en daarnaast ook kijkt naar de gevoelsmatige kant in plaats van de juridische kant 

(respondent 5, 16, 17, 20). Hier is dus ook een herdefiniëring van het probleem te zien. Vier andere 

respondenten noemen de multidisciplinaire en integrale aanpak innovatief (1, 13, 1, 20). Ook 

noemen respondenten het idee innovatief omdat er niets vergelijkbaars bestaat (respondent 6, 7, 10, 

11). Andere respondenten noemen niet zo zeer het idee, maar juist het proces door middel van 

design thinking als innovatief (respondent 3). Ook geven enkele respondenten aan dat ze niet 

kunnen beoordelen of de oplossing zelf innovatief is, omdat deze voor hen nog niet helemaal helder 

is (respondent 2, 3, 19). Een respondent noemt het project niet per se innovatief, maar ziet het als 

een logische ontwikkeling dat voorzieningen weer terug naar de burgers worden gebracht 

(respondent 15). Nog een andere respondent noemt het project ook niet innovatief en vindt dat het 

erg op het Juridisch Loket lijkt (respondent 16). 

5.2.4.2: Ideeën 

De meeste respondenten dachten tijdens de interviews na over ideeën om de toegankelijkheid van 

rechtshulp te verbeteren. Daarbij kwamen respondenten als respondent 3 en 17 op verschillende 

ideeën die als aanvulling op het concept kunnen fungeren:  

 

"Wij dachten dat wij aan zo'n bus alles konden hangen. Dat is eigenlijk een rijdend huis.” -

Respondent 3, rechtbank Middelburg 

“En ik denk dat het project ook geslaagd is als je leuke combinaties tot stand weet te brengen. Dus 

wat ik bijvoorbeeld net zei met zo'n pick-up point of woongoed of een andere organisatie. Misschien 

een thuiszorgorganisatie, dat kan ik me ook voorstellen. Dat mensen vragen hebben over de 

thuiszorg ofzo, als je het echt op ouderen richt. Ik kan me wel verschillende vormen van combinaties 

voorstellen waarvan je zegt van ja, ja, ja, dat is misschien helemaal zo gek niet. [M: Leuk dat u 

hierover meedenkt, daar zou echt wel winst in kunnen, ja, in kunnen liggen. En ook voor het project 

om daar een beetje in te experimenteren.] Ik denk het ook wel, want er wordt natuurlijk best wel tijd 

en energie in gestoken. En als dat meerdere doelen kan dienen, is dat denk ik waardevol." -

Respondent 17, woongoed Zeeuws-Vlaanderen 

 

Respondenten zoals respondent 3 en 17 hebben enkele creatieve of aanvullende ideeën voor het 

concept van SRV opgeworpen. Zo zou de bus een interessante doorverwijslocatie kunnen zijn zodat 

burgers een centraal punt hebben van waaruit zij kunnen worden doorverwezen (respondent 4). De 

bus zou hierbij een one-stop-shop kunnen zijn (respondent 18). Daarnaast noemde respondent 3 ook 

dat er meerdere dingen konden worden opgehangen aan de SRV-bus. SRV zou volgens respondent 3 

in een verder stadium ook informatieavonden bij de bus kunnen organiseren (respondent 3). Zo kan 

SRV bijvoorbeeld een rechter uitnodigen die vervolgens op een avond een informatieve presentatie 

houdt voor een publiek geïnteresseerden (respondent 3). Een andere respondent stelde voor om 
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combinaties binnen de bus te creëren. Bijvoorbeeld het hebben van een pick-up point voor pakketjes 

in de bus, of een samenwerking met thuiszorg als veel ouderen bij de bus blijken langs te komen 

(respondent 17).  

5.2.4.3: Haalbaar 

Als het verder gaat over het concept van SRV, gaat het vaak over de SRV-bus. Dit is een onderdeel 

van het concept en respondenten hadden verschillende meningen over de haalbaarheid van de bus: 

 

“Ja, nogmaals, ik denk dat je het aan het begin moet doen als promotiecampagne, dat je zichtbaar 

bent. Maar ook dan: de drempel is nog steeds hoog om daar naar binnen te stappen. De 

naamsbekendheid creëren dat is belangrijk, dat je vindbaar bent, dat je helder hebt wat je dan te 

bieden hebt, waar je terecht kunt en waar je je onderscheidt van anderen. Dus dat moet je denk ik 

beter in de markt zetten, de oplossing. En vervolgens, als dat goed loopt, is denk ik die bus nog 

steeds een belemmering. Omdat je nog steeds ergens binnen moet stappen, ook nog wel op de juiste 

plek en tijd. [...] Ga dan echt naar die mensen toe, op het moment dat het hun uitkomt en een 

omgeving waar zij zich prettig voelen. Als je het echt laagdrempelig wilt houden, dan zou ik dat 

doen." -Respondent 2, gemeente Sluis 

"Ja, je gaf daarnet aan dat de zichtbaarheid dat dat een nadeel is, een schaamtegevoel zou kunnen 

oproepen. Ja, dat zou kunnen. Ik ben er toch een voorstander van om die bus in eerste instantie te 

handhaven en kenbaar te maken waar die bus dan staat. Maar dat je dat ook uiteindelijk in de media 

zo naar voren brengt. Het zou bijvoorbeeld anders zijn als ik een bus zou hebben als 

advocatenkantoor en ik zou hetzelfde doen en ik zou er met grote letters op schilderen: 

advocatenkantoor [naam] voor al uw recht, bij wijze van spreken. Dan kan ik me voorstellen dat dat 

een schaamtegevoel oproept. Op het moment dat je dus benadrukt het is van het samen zoeken 

naar een oplossing, dan. De enige schaamte die kan zijn is dat iemand daar naartoe stapt en denkt 

van: ja verrek, nu weet iedereen in het dorp dat ik een probleem het bij wijze van spreken. Dat is de 

enige schaamte, het is niet dat de rest denkt van weet je, daar moet je van wegblijven want die is op 

oorlogspad en die gaat zijn recht halen en met wie zou hij conflict hebben? Dan krijg je een soort van 

schaamte denk ik, het is maar een inschatting.” -Respondent 5, vrijwilliger buurtbemiddeling 

 

Zoals de quotes van respondent 2 en respondent 5 laten zien, lopen de meningen erg uiteen als het 

over de bus gaat. Sommige respondenten vinden de beeldvorming van de bus heel sterk, in de zin 

dat het recht proactief naar de burger toekomt (respondent 1, 5). Andere respondenten vinden de 

bus ook sterk als het gaat om het naamsbekendheid creëren voor SRV, maar zijn ervoor om de bus 

later te vervangen door een anonieme locatie omdat anders het hele dorp kan zien wie er problemen 

heeft en naar de bus gaat (respondent 2). Ook zijn er respondenten die de bus niet als probleem zien 

omdat de nadruk bij SRV ligt op het samen naar een oplossing zoeken: mensen krijgen dus niet het 

idee dat de persoon die de bus binnenstapt op oorlogspad is (respondent 5, 20). Er zijn ook 

respondenten die helemaal geen voorstander zijn van de bus en vinden dat een bus niet haalbaar is. 

Deze respondenten zien liever gelijk een anonieme locatie zien waar mensen meer privé zitten 

(respondent 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19). Een respondent stelt voor om de bus als instrument te zien en 

er niet te veel aan vast te blijven houden als het niet blijkt te werken tijdens het testen (respondent 

18). 
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Met deze kennis kan antwoord gegeven worden op de tweede empirische deelvraag: hoe heeft de 

afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden in het proefproject SRV? Allereerst is 

er gekeken naar de probleemdefinities van de respondenten rond de toegankelijkheid van rechtshulp 

om te zien hoe zij het probleem afbakenden. Zo werd gezien dat veel respondenten ervaarden dat de 

toegankelijkheid van rechtshulp problemen kende in de zin van afstand, ingewikkelde 

dienstverlening en hoge tarieven. Daarnaast hadden veel respondenten behoefte aan een vorm van 

rechtshulp die oplossingsgericht en multidisciplinair zou zijn. Na analyse van de individuele 

probleemdefinities lijkt SRV een gedeelde probleemdefinitie te hebben die speelt rond afstand en 

oplossingsgerichte rechtshulp. De partijen hebben dus een aantal raakvlakken en gedeelde interesses 

als het gaat om het definiëren van het probleem en behoeftes rond rechtshulp en dit zou erop 

kunnen wijzen dat SRV een gedeelde probleemdefinitie heeft (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2017, p. 

475). In de literatuur wordt ook beschreven dat er een herdefiniëring van bestaande 

probleemdefinities plaatsvindt bij collaborative innovation (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). 

Uit de interviews bleek dat deze herdefiniëring op twee fronten heeft plaatsgevonden. Als eerste is 

het proactief op zoek gaan naar de burgers in plaats van aanbodgericht te werk gaan en daarmee 

laagdrempelig zijn een herdefiniëring. Als tweede is het oplossingsgericht te werk gaan bij het 

oplossen van problemen door een multidisciplinaire en integrale aanpak in plaats van het juridiseren 

van problemen een herdefiniëring. Deze drie herdefiniëringen lijken ook overlap te hebben met de 

gedeelde probleemdefinitie. Er lijkt sprake te zijn van een herdefiniëring waardoor er tot een 

gedeelde probleemdefinitie is gekomen die speelt rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. 

Het zou kunnen dat design thinking een rol heeft gespeeld om tot een gedeelde probleemdefinitie te 

komen. Met name de ontwerpsessie van 3 oktober 2019 en van 29 april 2021 zouden een rol 

gespeeld kunnen hebben bij het creëren van deze gedeelde probleemdefinitie, omdat tijdens deze 

sessies het probleem actief ontdekt en gedefinieerd werd. Tijdens de observatie op 29 april werd de 

gedeelde probleemdefinitie ook uitgesproken. Afbakening van het probleem heeft dus 

plaatsgevonden door het vinden van een gedeelde probleemdefinitie: rechtshulp is niet 

laagdrempelig genoeg en richt zich niet genoeg op het vinden van een oplossing.  

De afbakening van de oplossing heeft plaatsgevonden tijdens de ontwerpsessie op 3 oktober 2019, 

waar het concept van de SRV-bus is geselecteerd. Ook de ontwerpsessie op 29 april 2021 kan als 

afbakening worden gezien, omdat hier het uiteindelijke behandelmodel is ontworpen en 

geselecteerd. Een onderdeel van de selectie is dat het idee geaccepteerd wordt binnen het netwerk 

(Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). Uit de interviews bleek dat dit het geval is bij SRV. Over het 

algemeen zien respondenten SRV als een laagdrempelige en oplossingsgerichte vorm van rechtshulp 

die als oplossing kan dienen voor de gedeelde probleemdefinitie. Daarnaast bleek uit de interviews 

dat veel respondenten SRV ook als een innovatief concept zien. De afbakening van de oplossing heeft 

plaatsgevonden door de selectie van het concept van de SRV-bus en door de acceptatie van de 

oplossing onder de leden van het netwerk. Verdere afbakening van de oplossing zal plaatsvinden in 

de implementatiefase, waar het concept door middel van feedback loops getest en aangepast wordt. 

Bij het behandelen van de volgende deelvraag zal hier verder op ingezoomd worden. 

Met behulp van deze informatie kan ook teruggeblikt worden op de eerste theoretische verwachting, 

namelijk dat er een innovatief idee ontwikkeld wordt. Terugkijkend naar het antwoord op de eerste 

empirische deelvraag wordt het duidelijk dat het idee van SRV gegenereerd en geselecteerd is tijdens 

de ontwerpsessie op 3 oktober 2019. Daarnaast bleek uit de tweede empirische deelvraag dat 

respondenten tijdens de interviews het concept over het algemeen accepteerden en als innovatief 

zagen. De derde theoretische verwachting is dat design thinking een rol heeft gespeeld bij het 

creëren van een gedeelde probleemdefinitie. Na analyse van de interviews wordt er geconcludeerd 

dat er bij SRV een gedeelde probleemdefinitie is die speelt rond laagdrempeligheid en 
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oplossingsgerichtheid. De invloed van design thinking op het creëren van deze gedeelde 

probleemdefinitie is zeer aannemelijk, aangezien de probleemdefinitie werd uitgesproken tijdens de 

ontwerpsessie op 29 april 2021. Tijdens deze ontwerpsessie werd het probleem ontdekt en 

gedefinieerd aan de hand van het Stanford design thinking proces, een model voor design thinking.  

 

5.3: Hoe heeft netwerkvorming plaatsgevonden in het proefproject SRV? 

In het vorige gedeelte van het resultatenhoofdstuk is gesproken over de gedeelde probleemdefinitie 

die als basis dient voor de ontwikkeling van het concept van SRV. Daarbij is ook besproken hoe 

partijen naar het concept van SRV keken. SRV is een project dat nog in de kinderschoenen staat en de 

samenwerking en het concept moeten nog verder getest en aangevuld worden tijdens de 

implementatiefase. In dit deel van het resultatenhoofdstuk worden de ervaringen en verwachtingen 

van respondenten over de implementatiefase besproken. Als eerst worden daarbij hun bereidheid en 

capaciteit binnen de samenwerking met SRV en hun mening over de samenwerking behandeld. Als 

laatste worden de meningen van respondenten uiteengezet over het iteratieve proces van testen en 

evalueren dat tijdens de implementatie zal plaatsvinden.  

5.3.1: Bereidheid en capaciteit 

Partijen hebben verschillende redenen om deel te nemen aan een samenwerking met SRV en zien 

hun rol binnen SRV verschillend: 

 

“Dan moet je terug in de geschiedenis. We hadden vroeger een kantongerecht in Terneuzen, dat is 

weggetrokken. Belastingdienst is weggetrokken. Eigenlijk alle overheids-, rijksoverheidsdiensten zijn 

alleen weggetrokken uit Zeeuws-Vlaanderen. In eerste instantie naar Walcheren en Beveland 

gegaan, worden nu nog verder weggetrokken naar Brabant. En wat je ziet is dat hele delen van 

Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen zo ver van de Rijksoverheid afstaan, dat we er weinig of 

geen binding meer mee hebben. Je merkt het ook met simpele zaken, ondersteuning van juridische 

loketten ofzo, vindt hier nauwelijks voeten aan de grond zeg maar. En met name vanuit de 

advocatuur en de juridische staf hier in Zeeland, kwam het idee van: we moeten die weer 

terugbrengen, want je merkt gewoon dat de afstand veel te groot wordt. Dus hoe kun je het 

betrekken? Nou ik denk dat dat heel simpel is. Weer terug laten merken dat de Rijksoverheid ook 

voor de Zeeuws-Vlaming er is.” -Respondent 7, regio deal Zeeuws-Vlaanderen 

 

Sommige respondenten, waaronder de regio deal Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland, 
noemen de noodzaak van het terugbrengen van voorzieningen en zien SRV als een goede stap om de 
fysieke afstand terug te brengen (respondent 1, 6, 7). De rechtbank Middelburg ziet SRV als een 
manier om zaken tijdig op te lossen zodat deze niet naar de rechtbank hoeven (respondent 3). 
Andere respondenten, waaronder de gemeente Sluis, de gemeente Terneuzen, Emergis Zeeuws-
Vlaanderen en woningcorporatie Clavis zien SRV als een manier om de burgers te helpen en 
informatie te geven en om daarnaast langslepende juridische kwesties met burgers te voorkomen 
(respondent 2, 4, 16, 19). Tevens zou de gemeente er ook voor kunnen zorgen dat SRV in het 
gemeentehuis kan plaatsnemen als de bus toch te veel in het zicht springt (respondent 2). Partijen als 
de Raad voor Rechtsbijstand en de provincie Zeeland zijn ook partijen die SRV kunnen helpen om hun 
netwerk uit te breiden (respondent 1, 18). 
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"Precies, kunnen buren er samen uitkomen, zo niet, dan is SRV de volgende stap. Ik weet niet hoe dat 
vormgegeven wordt, SRV, of daar een bindende uitspraak uitkomt ofzo. [...] Dus in feite een 

professionalisering van buurtbemiddeling denk ik. Omdat ze in feite niet getraind zijn, het is niet ons 
vak zeg maar. Maar als je nu een opgeleid, gecertificeerd mediator hebt, dan kan ik me voorstellen 

dat er nog wat meer uit te halen is.” -Respondent 5, vrijwilliger buurtbemiddeling 

“Na ja, wat ik net ook zei: dat we elkaar hebben kunnen helpen, he, dat wij misschien mensen 
kunnen doorverwijzen die wij niet mogen helpen vanwege de reikwijdte van onze dienstverlening.” -

Respondent 20, Juridisch Loket 

 

Andere respondenten zoals buurtbemiddeling, de woningcorporaties, de politie, het Juridisch Loket 
en de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen zien SRV als een portaal om zaken naar door te verwijzen die 
zij zelf niet kunnen oplossen omdat ze kennis, kunde of capaciteit tekortkomen (respondent 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 15). Voor het Juridisch Loket geldt ook dat ze mensen boven de rechtsbijstandsgrens 
niet kunnen helpen, maar hen wel kunnen doorverwijzen naar SRV. Deze partijen zien SRV dus als 
een aanvulling op hun dienstverlening. Als SRV bezig is met haar implementatie, moet SRV volgens 
enkele respondenten zoals respondent 2 duidelijk hebben wat haar rol in het bestaande aanbod van 
organisaties gaat zijn: 

 

“Het andere waar we het in het begin over hadden: je plek in de keten. Op het moment dat je die rol 
hebt, je bent er om het te voorkomen. En dan heb je misschien wat concurrentie die ook het gevoel 

hebben dat ze er zijn om te voorkomen. Je bent een gids, dat betekent het ook, dan ben je ook 
leverancier om het juiste rechtspraak op de juiste plek te krijgen. En je bent intermediair. Ik denk dat 
daar nog wat kansen liggen om de aanpassing door iets beter voordat je gaat starten, het goed met 
je ketenpartners te hebben waar in de keten je staat. En ook hoe je je tot elkaar verhoudt. [M: En 

ook elkaars verhoudingen afspreken, dus van wat worden elkaars rollen zeg maar?] He, waar kun je 
elkaar versterken. Hoe verhoud je je tot elkaar. Dat helpt je ook, want als je mensen straks moet 

adviseren, dan moet die sociale kaart op rechtspraakgebied goed in beeld zijn maar ook: waar 
onderscheid je in en hoe verhoud je ten opzichte van elkaar, rolverdeling." -Respondent 2, gemeente 

Sluis 

 

SRV moet volgens sommige respondenten, waaronder respondent 2, duidelijk hebben wat haar plek 
in de keten wordt (respondent 2, 8, 11). Er moet meer duidelijkheid komen over de onderlinge 
verhoudingen en de rolverdeling. Er zijn al veel organisaties en het veld is al versnipperd, dus SRV 
moet voor zichzelf duidelijk hebben waar zij het bestaande aanbod kan aanvullen. Een respondent 
stelde voor dat SRV de plek van sociaal raadslieden in kan nemen, die niet aanwezig zijn in de regio 
Zeeuws-Vlaanderen (respondent 20). Ook tijdens de evaluatiesessie werd door deelnemers genoemd 
dat SRV moet aansluiten bij het bestaande aanbod (observatie 4). Er zal tijd nodig zijn voordat SRV 
geaccepteerd en bekend is onder samenwerkende partijen en onder de burger (respondent 1, 14, 
observatie 4).  

Respondenten nemen vaak deel aan de samenwerking, omdat zij de meerwaarde van het project 
inzien en het tegelijkertijd ook een verlengstuk van hun dienstverlening kan zijn. Zo biedt SRV 
juridische expertise, waar de partijen dat in het veld vaak niet hebben. Wel ervaren sommige 
respondenten nog onduidelijkheid over SRV als het gaat om het aanvullen van het bestaande 
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aanbod. Enkele respondenten geven aan dat partijen als huisartsen en rechtsbijstandsverzekeraars 
nog bij de samenwerking betrokken kunnen worden (respondent 9, 14, 17). Ook stelt een 
respondent dat de doelgroep nog verder bij het project betrokken kan worden (respondent 14).  

 

5.3.1.1: Meningsverschillen 

Tijdens de gesprekken werd ook duidelijk dat er meningsverschillen kunnen spelen tussen partijen 
binnen het netwerk van SRV en dat hier rekening mee moest worden gehouden: 

 

“Nou ja, je zou kijk op het moment dat jullie bijvoorbeeld in de SRV-bus heel erg goed worden in het 
heel snel oplossen van problemen, dan hebben advocaten in Zeeland minder te doen. Dat kan een 

belang, in ieder geval, dat, laat ik het zo zeggen: dat raakt een advocaat in zijn portemonnee. Dus dan 
moet een advocaat weer in staat zijn een zodanig businessmodel te hebben dat hij zijn verdienste 

ergens anders haalt.” -Respondent 18, Raad voor Rechtsbijstand 

 

Niet iedereen ziet evenveel meerwaarde in SRV en er zijn dus meningsverschillen binnen de 
samenwerking. Partijen als de advocatuur zijn sceptischer over SRV. SRV concurreert met het gratis 
inloopspreekuur dat enkele advocatenkantoren hebben (respondent 9, 12, 18). Ook stelt een 
respondent dat SRV mogelijk als concurrent gezien kan worden door het Juridisch Loket of door 
sociaal raadslieden (respondent 2). Daarnaast zetten twee andere respondenten hun vraagtekens bij 
de behoefte die er onder burgers leeft aan SRV (respondent 8, 17). Ook kan SRV onder gemeenten en 
woningcorporaties mogelijk minder gewenst zijn omdat SRV problemen kan creëren waar deze 
partijen vervolgens last van hebben (respondent 14). Zo zou SRV door haar aanbod dus vraag kunnen 
creëren. Dit zou echter voorkomen kunnen worden doordat SRV problemen vroegtijdig probeert op 
te lossen (respondent 2). Daarnaast vraagt een respondent zich af of SRV langdurig hulp kan bieden 
aan cliënten (respondent 9).  

5.3.1.2: Meerwaarde samenwerking 

Naast eventuele meningsverschillen is er ook aan respondenten gevraagd wat de meerwaarde van 
een samenwerking met SRV is en wanneer een samenwerking met SRV volgens hen geslaagd is. Een 
vraag waarop veel uiteenlopende antwoorden kwamen, zoals van respondent 12, 14 en 15: 

 

"Wanneer is die samenwerking geslaagd? Ja, je zou natuurlijk, dat is een grapje, kunnen verzinnen op 
het moment dat wij geen conflicten hebben waarbij we de SRV-auto voor nodig hebben tussen onze 

partijen. Ik weet het niet. Misschien moet je dat gewoon kwantificeren. Van: we willen ten minste 
zoveel mensen helpen in een jaar, of in een maand, of in ieder geval een periode. En als je die 

mensen kunt helpen dan is het een geslaagde samenwerking. Dus misschien moet je het 
kwantificeren." -Respondent 12, bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 

"Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar ik vind het al geslaagd als het systeem opgetuigd wordt, dat 

we dat aan kunnen bieden aan mensen om ze te helpen. Punt. Dus ik ga niet zeggen zo van; er 

moeten minstens vijftig mensen per jaar geholpen worden. Gewoon als je de voorziening hebt en die 
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kun je aanbieden, dan is dat eigenlijk al een enorme pre, dan is dat eigenlijk al winst voor de 

gemeente Hulst.” -Respondent 14, Maatschappelijk werk Hulst 

“Ja, wanneer de burger tevreden is, wil ik zeggen. Ja, dat is het einddoel natuurlijk. Daarvoor doen 

we het met z’n allen, zodat de burger zich gehoord voelt. Ik zeg ook heel vaak tegen burgers van: kijk 

soms roepen mensen wel eens, ja, de politie doet niks. En dan zeg ik nou, ik moet wel realistisch zijn. 

We doen wel dingen. Alleen het eindresultaat is niet wat u ervan gehoopt had, dus het is niet dat we 

niets doen. Alleen: het is niet wat u ervan wil. Soms moeten we ook realistisch zijn dat we niet alles 

kunnen oplossen. Voor sommige mensen zijn problemen heel star en dan zijn ze nou eenmaal niet op 

te lossen, maar een heleboel dingen door middel van communicatie en mensen toch in gesprek met 

elkaar te brengen, Ik denk dat je daardoor een hele hoop problemen op voorhand toch wel al kan 

tackelen.” -Respondent 15, wijkagent Terneuzen 

 

Zoals de quotes van respondent 12, 14 en 15 laten zien denken respondenten verschillend over de 
vraag wanneer een samenwerking met SRV geslaagd is volgens hen. Volgens sommige respondenten 
is het project geslaagd als mensen de bus weten te vinden, er gebruik van maken, zich gehoord 
voelen en als hun problemen naar tevredenheid worden opgelost (respondent 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18). 
Ook twee respondenten vertellen dat SRV geslaagd is als de bus een structureel karakter krijgt 
(respondent 6, 7). Twee andere respondenten stellen voor dat SRV proefsgewijs een kwantificering 
maakt van het aantal personen dat zij minimaal willen helpen (respondent 12, 17). Als SRV deze 
norm gehaald is zou SRV volgens hen geslaagd zijn. Ook vinden enkele respondenten dat SRV is 
geslaagd als partijen samen optrekken en elkaar weten te vinden (respondent 4, 17, 18, 20).  

 

5.3.2: Iteratief proces 

Tijdens de samenwerking voor de implementatie gaat SRV werken met feedback loops, waarbij zij 

eerst zes weken het concept testen en daarna drie weken de tijd nemen om dit te evalueren en aan 

te passen. Als het gaat om dit design thinking proces van SRV waarbij ‘learning by doing’ het begrip 

is, ervaren de meeste respondenten zoals respondent 1 dit als positief: 

 

"Nou, inhoudelijk kan ik het niet benoemen. Ik denk dat er voldoende zelfkritisch vermogen is en ook 

vermogen om het te volgen. Wat je straks ook zei: er wordt een poosje geoefend en daarna gaan we 

kijken: he, moeten we hier iets op aanpassen of iets dergelijks? Dat is bewust reflectief, opbouwen 

noem ik dat. Dus niet trial and error, van we zien wel wat er gebeurt en dan passen we het aan. Nee, 

het wordt bewust ontworpen. Het wordt iedere keer geëvalueerd en bekeken wat daaraan toe te 

voegen is. Nou, dat lijkt me een hele goede werkwijze." -Respondent 1, Provincie Zeeland 

 

Deze aanpak van ‘learning by doing’ is volgens respondent 1 bewust zelfkritisch: het is geen trial & 

error waarbij je zomaar iets probeert maar je gaat wel bedachtzaam te werk met deze methode door 

eerst te ontwerpen. Ook vinden respondenten het over het algemeen fijn dat er snel iets geprobeerd 

wordt en dat er bijgestuurd kan worden, omdat je vooraf niet weet wat je tegenkomt (respondent 6, 

7, 9, 11, 15, 17, 19, 20). Een andere respondent is ook enthousiast over het aanpassen, om zo 

voorbereid te zijn op mogelijke blinde vlekken en om een concept te krijgen dat goed is toegepast op 

de eindgebruiker (respondent 3, 10, 14). Ook is het voordeel van het ontwerpen en aanpassen dat dit 
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SRV in staat stelt om te leren (respondent 4, 18). Twee respondenten stellen zich toch wat kritischer 

op en stellen dat er bij het ‘learning by doing’ toch sprake moet zijn van een vaste lijn in het concept 

(respondent 8, 11). 

Als het ging over het iteratieve proces van design thinking waar SRV mee werkt waarbij het concept 

wordt getest en aangepast hadden respondenten 5 en 13 ook opmerkingen over de cycli van zes 

weken:  

 

"Ja, op zich zie ik dat voor mezelf niet zo'n probleem mee. Maar ik kan me voorstellen, als je dan ook 

spreekt over de doelgroep een beetje de oudere mensen, ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. 

Dat de bus zes weken een keer per week op het plein staat. Of een keer in de twee weken, ik noem 

maar wat. En je bent er drie keer geweest en vervolgens komt het niet meer, want ja, het concept is 

aangepast want we gaan het toch maar lokaal doen. Ik denk wel dat dat vrij lastig is.” -Respondent 5 

"Zes weken is misschien een beetje kort. [M: dus u zou zeggen: kijk dan langer hoe het gaat?] Ja, 

wanneer je een beetje naamsbekendheid hebt en je staat hier bijvoorbeeld een keer in de week, dan 

spreek je over zes momenten waarop mensen er naartoe kunnen. Want Zeeuws-Vlaanderen is 

natuurlijk een heel uitgestrekt gebied. Ik kan me voorstellen dat jullie zeggen: we doen Hulst, 

Terneuzen en Sluis. Ja, als we natuurlijk van Sluis zeggen: op dinsdag staan we in Terneuzen, dan 

moeten die mensen drieëndertig kilometer reizen gemiddeld om daar hun verhaal te doen, ik denk 

dat dat ook een drempel is." -Respondent 13 

 

Volgens respondent 5 moest SRV voorzichtig zijn met aanpassen om het concept niet verwarrend te 

maken voor de burgers en moet het project geleidelijk aangepast worden. Volgens een respondent 

moeten deze zes weken niet leidend zijn en kan er eerder aangepast worden (respondent 9). Volgens 

drie andere respondenten, waaronder respondent 13, is dit juist te kort en moet er langer gekeken 

worden hoe het concept aangepast kan worden (respondent 13, 16, 20). Een andere respondent 

hoopt dat SRV zich gedurende de drie jaar waarin het project loopt zich continu blijft aanpassen en 

dat zo het enthousiasme en de leergierigheid behouden blijft (respondent 3). 

 

5.3.2.1: Onduidelijkheid 

Het voordeel van design thinking is dus om een concept te krijgen dat goed aansluit bij de praktijk, 

maar daarnaast is het ook een goede methode om te leren op een zelfkritische manier. Het nadeel 

van design thinking is dat aan het begin nog alle opties open worden gelaten en dat het concept pas 

na het testen verder vorm krijgt. Dit zorgt ervoor dat er aan het begin nog een abstract concept op 

tafel ligt dat niet voor iedereen al even duidelijk is.  

 

“Het tweede punt is dat ik het een beetje voorbarig vind om over een oplossing van SRV, want ik heb 

nog geen oplossing gezien. Sterker nog, ik heb maandag nog even contact met [naam] over die data 

en mij is zelfs nog niet eens bekend over wat voor probleem hebben we het? En ik vind binnen het 

project, maar daar komen we zo meteen wel op. Daar vind ik aan de ene kant hink je op de juridische 

problemen. En aan de andere kant hink je op de leefbaarheid. Dus welke kant ga je nu op met dat 

project? Dus dat maakt het voor ons erg moeilijk om te praten over een project waarvan wij eigenlijk 
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de probleemstelling nog steeds niet helemaal helder hebben. Tegelijkertijd het resultaat wat jullie 

voor ogen hebben met SRV ook voor mij nog niet helder is." -Respondent 8, Gemeente Hulst 

“Maar wat ik nog steeds moeilijk vind aan SRV, dat ik niet weet wat ze nu willen. De oud-rechter die 

erbij zat, die was er ook best kritisch op en stelde ook de vraag: wat wil men nu met SRV? Ik heb het 

ook naar [naam], die stuurde er een mailtje gister over gezegd: wat willen jullie nu? Willen jullie het 

recht dichterbij brengen? Willen jullie juridische informatie bij de mensen brengen of willen jullie een 

soort verbindende factor zijn tussen ggz, rechtspraak en juridische informatie? Het is voor mij nog 

steeds niet goed duidelijk en dat vind ik eigenlijk een beetje lastig.” -Respondent 11, 

buurtbemiddeling 

 

Enkele respondenten waaronder buurtbemiddeling en de gemeente Hulst ervaren nog veel 

onduidelijkheid rond SRV, maar dit werd ook uitgesproken tijdens de ontwerpsessie op 29 april 

(observatie 1). Deze onduidelijkheid komt mogelijk door de aanpak van design thinking en het 

‘learning by doing’. Door deze aanpak wil SRV eerst testen wat er werkt, in plaats van zich al meteen 

te gaan focussen. Meerdere respondenten gaven aan het concept nog onduidelijk te vinden. Wat 

opviel was dat respondenten binnen de gemeente Sluis, gemeente Hulst, buurtbemiddeling en het 

Juridisch Loket aangaven dat voor hen nog niet duidelijk is wat SRV nu precies wil gaan doen 

(respondent 2, 8, 11, 20). Dit zijn organisaties die al langer samenwerkten met SRV. Door deze 

onduidelijkheid over het concept ervaarden zij ook nog onduidelijkheid over hun rol binnen de 

samenwerking. Deze onduidelijkheid zou ook kunnen resulteren in een onzekerheid over de 

verdeling van kosten en baten, waarin partijen niet goed kunnen inschatten wat voor hen de kosten 

en baten zijn van een samenwerking met SRV (Torfing, 2019, p. 6).  

5.3.2.2: Informatie-uitwisseling 

Door de onduidelijkheid die er speelde rond het concept van SRV komt het belang van informatie-

uitwisseling naar voren. Communicatie en informatie-uitwisseling zijn volgens een respondent 

belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en om samen op te trekken in het proces (respondent 

4). Enkele respondenten waaronder de gemeente Sluis en de gemeente Hulst gaven aan dat zij graag 

wilden weten met behulp van een communicatieplan van SRV wat de doelgroep is van SRV en waar 

SRV zich op zou willen focussen (respondent 2, 8, 11). Enkele respondenten geven ook aan dat SRV 

eerst naamsbekendheid moet hebben voordat samenwerkende partijen goed zijn ingewerkt op SRV 

en daar ook naar doorverwijzen (respondent 1, 2, 10, 13, 16). Tijdens de evaluatiesessie werd ook 

verteld dat vervolggesprekken voor zaken van burgers makkelijker te regelen zullen zijn voor SRV als 

zij naamsbekendheid heeft binnen de organisaties van de samenwerkende partijen met wie zij om 

tafel wil (observatie 4). Tijdens het oplossen van zaken wil SRV intensief met de samenwerkende 

partijen binnen het netwerk optrekken om samen de zaken van burgers op te lossen. Daarbij moeten 

partijen binnen het netwerk soms privacygevoelige informatie met elkaar uitwisselen om elkaar op 

weg te helpen. Daarnaast is het soms ook nodig om casusdetails uit te wisselen tijdens 

intervisiebijeenkomsten door voorbeelden te geven waar men op stuitte tijdens de implementatie 

van het concept van SRV. Deze praktische ervaringen die uitgewisseld worden kunnen helpen om het 

concept te verbeteren. De vraag hoeveel privacygevoelige informatie partijen aan elkaar door 

kunnen geven als het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd ook 

opgeworpen (respondent 10, 13, 15, 17, 19). De informatie van vrijwilligers binnen SRV moet 

daarnaast ook worden gewaarborgd volgens respondent 20 van het Juridisch Loket, omdat haar 

organisatie in het verleden daarmee in de fout is gegaan tijdens het uitvoeren van een pilot. Als het 

over de AVG gaat, geven enkele respondenten de oplossing dat er samengewerkt kan worden onder 
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een regeling of convenant (respondent 10, 13, 15, 17, 19). Verder ging het nog meer over 

communicatie tijdens de interviews: 

 

"Ja, kijk allereerst wat je natuurlijk moet doen is vertellen aan de inwoners dat er überhaupt een 

busje is en glashelder formuleren waar je dan voor terecht kun. Mensen moeten wel weten waarom 

ze zo'n busje in zouden stappen. Dus dat communicatieve traject daarvoor is ten minste net zo 

belangrijk als de feitelijke standplaats van zo'n bus. Dat moet je echt zorgvuldig doen hoor, 

zorgvuldig over die communicatie nadenken. Omdat je in no time een verschil van inzicht hebt waar 

mensen naar een busje toe moeten en mensen het ook niet begrijpen. Dus je moet er echt aandacht 

aan besteden om zo'n dorp te informeren wat de mogelijkheden maar ook onmogelijkheden zijn op 

het moment dat er zo'n busje staat." -Respondent 12 

 

Niet alleen informatie-uitwisseling richting de samenwerkende partijen is nodig, volgens respondent 

12 is ook zorgvuldige communicatie naar de doelgroep nodig. Welke doelgroep SRV heeft is 

momenteel nog onbekend omdat SRV met de methode van design thinking alle opties open wil 

houden en na het testen pas aanpassingen wil doorvoeren. Voor het aantrekken van cliënten geldt 

dat SRV eerst naamsbekendheid moet hebben voordat mensen naar de bus toe komen: mensen 

moeten weten dat de bus er is en waarvoor zij naar de bus kunnen komen (respondent 1, 2, 3, 9, 10, 

12, 13, 14, 15). Om naamsbekendheid te creëren moet SRV het project onder de aandacht van 

mensen brengen, bijvoorbeeld door middel van flyers (respondent 10). Ook kan er een statafel bij de 

bus neergezet worden waar men mensen actief en laagdrempelig kan aanspreken (respondent 10, 

14). Als het gaat om deze communicatie, moet dit zeer zorgvuldig gebeuren want de informatie die je 

geeft of het taalgebruik kan mensen gevoelsmatig uitsluiten zodat zij niet meer naar de bus komen 

(respondent 10, 12, 14). Een respondent stelt daarom voor om in alleen aan te geven wat er in de 

bus is en niet voor welke zaken je bij SRV terecht kunt, omdat zulke informatie al kan sturen 

(respondent 15).  

 

Nu er informatie over de samenwerking en het iteratieve proces is behandeld, is het mogelijk om een 

antwoord te geven op de derde empirische deelvraag: hoe heeft netwerkvorming plaatsgevonden in 

het proefproject SRV? Om te beginnen is er al sprake van een netwerk dat bestaat uit organisaties 

die willen samenwerken over verschillende organisatorische en institutionele grenzen heen, een 

kenmerk van collaborative innovation dat heel duidelijk terugkomt bij SRV. Zo zitten er bijvoorbeeld 

overheidsorganisaties als de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, maatschappelijk werk en het Juridisch 

Loket in het netwerk. Ook is het maatschappelijk middenveld aanwezig met een organisatie als 

buurtbemiddeling. Als laatste is een private organisatie aangesloten: een advocatenkantoor uit Hulst. 

Deze samenwerking kan volgens respondenten nog uitgebreid worden, zo zouden partijen als 

huisartsen, rechtsbijstandsverzekeringen en de burgers nog opgezocht kunnen worden. Het netwerk 

heeft zich gevormd omdat veel respondenten (bijv. de provincie Zeeland) meerwaarde zien in het 

concept en het goed vinden dat SRV een voorziening (rechtshulp) terugbrengt in de regio. Daarnaast 

zien sommige respondenten (bijv. het Juridisch Loket) SRV ook als aanvulling op hun dienstverlening. 

Zij zien SRV als een doorverwijsportaal om zaken door te verwijzen waar zij zelf kennis, kunde en 

capaciteit tekort voor komen. Sommige organisaties zijn mogelijk minder gebaat bij een 

samenwerking met SRV. Zo kan SRV door haar aanbod vraag opleveren en krijgen gemeenten en 

woningcorporaties last van meer problemen. Andere organisaties zoals advocaten, sociaal 

raadslieden en het Juridisch Loket zijn mogelijk minder gebaat bij SRV omdat SRV mogelijk met hun 
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organisaties concurreert. Om dit te voorkomen en om een goede samenwerking met deze partijen te 

krijgen zal SRV moeten ontdekken waar zij het bestaande aanbod kan aanvullen. 

Zoals in het focushoofdstuk al behandeld werd, wordt tijdens de implementatiefase het concept 

getest een aangepast door te leren van feedback loops (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). De 

meeste respondenten waren enthousiast over deze aanpak. Er was echter ook een nadeel van deze 

aanpak. Doordat het concept bij design thinking pas na het testen wordt aangepast, lag er op het 

moment waarop het scriptieonderzoek werd uitgevoerd nog geen kristalhelder concept op tafel. Hier 

ervaarden veel respondenten onduidelijkheid bij, ook respondenten die al langer samenwerkten met 

SRV. De keerzijde van design thinking is dus dat het concept meer onduidelijkheid met zich 

meebrengt. Deze onduidelijkheid brengt onzekerheid met zich mee, bijvoorbeeld onzekerheid over 

de verdeling van kosten en baten (Torfing, 2019, p. 6). Doordat respondenten niet goed wisten wat 

het concept van SRV was, wisten zij ook niet goed wat zij aan SRV hadden en was het ook lastig voor 

hen om een duidelijke rol die zij kunnen krijgen in de samenwerking met SRV aan te geven. 

Daarnaast werd er ook gesproken over informatie-uitwisseling. In het focushoofdstuk werd 

besproken dat informatie-uitwisseling het grootste voordeel van collaborative innovation is ten 

opzichte van andere processen van innovatie (Torfing, 2019, p. 3). In de casus bleek informatie-

uitwisseling nog onvoldoende te zijn toegepast, omdat veel respondenten nog onduidelijkheid 

ervaarden over hun precieze rol in de samenwerking. Daarnaast ervaarden respondenten de AVG in 

de praktijk als een obstakel voor de informatie-uitwisseling van privacygevoelige informatie tussen 

partijen in het netwerk. Dit was volgens respondenten geen onoverkoombaar obstakel, mits dit goed 

georganiseerd werd. 

Aan de hand van dit antwoord kan ook teruggeblikt worden op de tweede theoretische verwachting, 

namelijk dat een innovatief idee geïmplementeerd wordt. Bij de implementatie is het netwerk van 

groot belang. Respondenten geven aan dat zij zich bij de samenwerking binnen het netwerk hebben 

gevoegd omdat zij meerwaarde zien in het concept van SRV, maar ook omdat zij SRV zien als 

aanvulling op hun dienstverlening. Tijdens de implementatie wordt het idee veranderd door een 

iteratief proces van testen en aanpassen. Het idee van SRV is al getest aan de hand van 

testgesprekken en aan de hand van de ervaringen uit deze testgesprekken is het idee geëvalueerd. 

Uit de interviews blijkt dat de meeste respondenten positief zijn over dit iteratieve proces van testen 

en aanpassen, maar dat sommige respondenten hierdoor wel onduidelijkheid ervaren over het 

concept van SRV en hun rol binnen de samenwerking. Het laatste onderdeel, het verspreiden van 

nieuwe ideeën, is bij SRV niet gezien. Dit komt omdat SRV nog in de kinderschoenen en nog niet op 

dat punt is aanbeland.  

Nu de resultaten bekend zijn en de deelvragen beantwoord zijn, zal er in het volgende hoofdstuk een 

conclusie worden getrokken waarbij ook teruggeblikt zal worden op de literatuur.  
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6: Conclusie 
In dit hoofdstuk zal er eerst kort teruggeblikt worden op de deelvragen waarna er vervolgens een 

antwoord op de hoofdvraag geformuleerd zal worden. Daarna zal gereflecteerd worden wat dit 

betekent voor de eerder geformuleerde verwachtingen. Ook zal gereflecteerd worden op wat dit 

betekent ten opzichte van de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, 

zoals beschreven in de inleiding. Vervolgens zal er een vooruitblik besproken worden met een aantal 

praktische aanbevelingen voor SRV. Tot slot zullen er ook mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

besproken worden. 

 

6.1: Terugblik deelvragen 

Voordat er verder wordt gegaan met het beantwoorden van onze hoofdvraag, wordt er kort 

teruggeblikt op de beantwoording van onze deelvragen. In de inleiding zijn de volgende deelvragen 

opgenomen: 

Empirische deelvragen 

- Hoe heeft het proefproject SRV zich tot nu toe ontwikkeld?  

- Hoe heeft de afbakening van het probleem en de oplossing plaatsgevonden in het 

proefproject SRV?  

- Hoe heeft netwerkvorming plaatsgevonden in het proefproject SRV? 

Bij de eerste empirische deelvraag werd gezien dat SRV zich heeft ontwikkeld door de twee 

ontwerpsessies die gehouden zijn, waarbij het idee van de SRV-bus geselecteerd is en waarbij het 

behandelmodel is ontworpen. SRV heeft het ontworpen behandelmodel getest door middel van 

testgesprekken. Aan de hand van de ervaringen uit de testgesprekken is het concept vervolgens 

geëvalueerd. Vanuit het perspectief van collaborative innovation komen daarbij ook meerdere 

kenmerken van collaborative innovation terug bij de casus van SRV. Ten eerste werkten verschillende 

typen organisaties over organisatorische en institutionele grenzen met elkaar samen (Sørensen & 

Torfing, 2011, p. 845). Daarnaast werden tijdens de ontwerpsessie in 2019 ideeën gegenereerd en 

geselecteerd (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). Als laatste was er ook een iteratief proces van 

testen en evalueren in de casus van SRV (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Naast kenmerken 

van collaborative innovation kwam design thinking ook erg concreet terug bij SRV. Zo werd er tijdens 

de twee ontwerpsessies gebruik gemaakt van het Stanford design thinking process diagram waarbij 

het probleem eerst ontdekt en gedefinieerd werd voordat er oplossingen bedacht werden (Torfing, 

Cristofoli, Gloor, Meijer, & Trivellato, 2020, p. 592). Tenslotte kan het iteratieve proces van testen en 

evalueren ook als onderdeel van design thinking gezien worden.  

Bij de tweede empirische deelvraag werd bekeken hoe de afbakening van het probleem en de 

oplossing heeft plaatsgevonden binnen het proefproject van SRV. De afbakening van het probleem 

heeft plaatsgevonden tijdens de ontwerpsessies, waar het probleem ontdekt en geherdefinieerd is, 

een kenmerk van collaborative innovation en design thinking (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 

657). Voor SRV is er een gedeelde probleemdefinitie die speelt rond laagdrempeligheid en 

oplossingsgerichtheid. De probleemdefinitie is voortgekomen uit een herdefiniëring op twee fronten: 

als eerste het opzoeken van de burger door laagdrempelige rechtshulp in plaats van aanbodgericht 

werken en als tweede oplossingsgericht te werk gaan met een multidisciplinaire en integrale aanpak 

in plaats van problemen juridiseren. Design thinking zou een mogelijke rol kunnen hebben gehad bij 

het vinden van deze gedeelde probleemdefinitie omdat tijdens de observatie van de ontwerpsessie 
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op 29 april 2021 de gedeelde probleemdefinitie werd uitgesproken. De afbakening van de oplossing 

heeft plaatsgevonden door het selecteren van ideeën. Zo zijn de concepten van de SRV-bus en het 

behandelmodel achtereenvolgens geselecteerd tijdens de ontwerpsessie op 3 oktober 2019 en de 

ontwerpsessie op 29 april 2021. Selectie gebeurt ook door acceptatie van het concept binnen het 

netwerk (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). Uit de interviews bleek dat de meeste respondenten 

positief waren over het concept en het innovatief vonden.  

Voor de derde empirische deelvraag werd bekeken hoe netwerkvorming heeft plaatsgevonden in het 

proefproject SRV. Bij SRV kwam een belangrijk kenmerk van collaborative innovation terug: een 

netwerk met verschillende typen organisaties die over organisatorische en institutionele grenzen 

heen samenwerken (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Respondenten hebben zich aangesloten bij 

het netwerk vanwege twee redenen. Respondenten als de provincie Zeeland zien meerwaarde in het 

concept om een voorziening als rechtshulp terug te brengen in de regio Zeeuws-Vlaanderen. 

Respondenten als het Juridisch Loket zien SRV als aanvulling op hun dienstverlening. Om te 

voorkomen dat SRV met partijen als advocaten of het Juridisch Loket gaat concurreren, moet SRV het 

bestaande aanbod aanvullen tijdens de samenwerking. Tijdens de implementatie gaat SRV werken 

met het iteratieve proces van testen, evalueren en aanpassen. In het focushoofdstuk werd 

besproken dat dit iteratieve proces kenmerkend is voor design thinking en collaborative innovation 

(Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Veel respondenten zijn positief over dit iteratieve proces, 

omdat het concept zo aangepast kan worden zodat het goed aansluit op de praktijk. Doordat het 

concept nog niet vastligt en pas concreter wordt na testcycli ervaren sommige respondenten 

onduidelijkheid en onzekerheid: zij weten niet wat SRV precies gaat doen en weten niet precies wat 

hun rol gaat worden in de samenwerking. Hier zou onzekerheid over de verdeling van kosten en 

baten kunnen spelen (Torfing, 2019, p. 6). Daarnaast is volgens de literatuur informatie-uitwisseling 

een van de grote voordelen van collaborative innovation. De onduidelijkheid die respondenten 

ervaarden over hun rol in de samenwerking schetst het huidige gebrek aan informatie-uitwisseling 

binnen de samenwerking. Daarnaast werd door respondenten de AVG genoemd als obstakel om 

privacygevoelige informatie uit te wisselen als partijen in het netwerk samen zaken willen oplossen. 

De AVG is geen onoverkoombaar obstakel, maar dit moet volgens respondenten georganiseerd 

worden. 

 

6.2: Beantwoording hoofdvraag 

Zoals in de inleiding al behandeld is, was de hoofdvraag voor dit onderzoek: “hoe kan de ontwikkeling 

van een nieuwe vorm van toegankelijke rechtshulp in de regio Zeeuws-Vlaanderen verklaard worden 

met behulp van collaborative innovation?” Nu wordt het tijd om aan de hand van de antwoorden op 

de deelvragen de hoofdvraag te beantwoorden.  

In de deelvragen werd al duidelijk dat vanuit het perspectief van collaborative innovation veel 

kenmerken van collaborative innovation in de casus van SRV aanwezig waren en dat het proces van 

collaborative innovation in grove lijnen ook terug te zien was bij SRV. Dit helpt om de ontwikkeling 

van SRV te verklaren met behulp van collaborative innovation. Om te beginnen was er sprake van 

een netwerk met verschillende typen organisaties die over organisatorische en institutionele grenzen 

heen samenwerkten (Sørensen & Torfing, 2011, p. 845). Voordat er met de ontwikkeling begonnen 

kan worden moet er volgens de literatuur over collaborative innovation eerst sprake zijn van een 

gedeelde probleemdefinitie (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Na analyse van de interviews 

en de observaties is er bij de tweede empirische deelvraag ontdekt dat de gedeelde 

probleemdefinitie speelt rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. De meeste respondenten 

vonden dat rechtshulp laagdrempeliger moest worden door de fysieke afstand te verminderen, door 
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laagdrempelige dienstverlening aan te bieden en door minder hoge tarieven te vragen. Daarnaast 

vertelden veel respondenten dat ze vonden dat rechtshulp problemen als problemen moest zien 

zonder deze gelijk te juridiseren en dat een multidisciplinaire aanpak problemen van mensen beter 

kan oplossen. Het is aannemelijk dat design thinking een bijdrage heeft gehad bij het vinden van deze 

gedeelde probleemdefinitie, aangezien de gedeelde probleemdefinitie werd uitgesproken op de 

ontwerpsessie op 29 april 2021. Dit gebeurde nadat eerst het probleem was ontdekt en gedefinieerd. 

Vanuit deze gedeelde probleemdefinitie rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid kan er 

volgens de literatuur begonnen worden met het genereren van ideeën (Sørensen & Torfing, 2011, p. 

851). Dit is ook iets wat bij SRV terugkwam. Bij de eerste empirische deelvraag werd ontdekt dat 

tijdens de eerste ontwerpsessie op 3 oktober 2019 meerdere ideeën zijn gegenereerd. Zo was er een 

idee voor herkenbaar Huis van het Recht, maar was er ook een idee voor een slim 

samenwerkingsverband rond ‘verwarde personen’ of het strafrecht. Uiteindelijk werden er bij de 

casus van SRV ook ideeën geselecteerd. Een belangrijke manier om te selecteren is om te kijken of 

het idee geaccepteerd wordt binnen het netwerk (Sørensen & Torfing, 2011, p. 851). Zo koos de 

meerderheid van de deelnemers aan de ontwerpsessie op 3 oktober 2019 voor het idee van de SRV-

bus. Daarnaast werd bij de tweede empirische deelvraag ontdekt dat de meeste respondenten het 

concept van SRV ook accepteren en het idee als innovatief beschouwen.   

Alhoewel de scheiding tussen ontwikkeling en implementatie niet absoluut is, kan er na het 

selecteren van ideeën door worden gegaan met het implementeren van deze ideeën (Ansell, 

Sørensen, & Torfing, 2017, p. 473). In deze fase wordt het idee concreter en kenmerkend voor de 

implementatie bij collaborative innovation is dat er gewerkt wordt met feedback loops waarbij er 

getest en aangepast wordt (Crosby, 't Hart, & Torfing, 2017, p. 657). Dit iteratieve proces testen en 

aanpassen kwam ook terug bij SRV. Bij de eerste empirische deelvraag werd gezien dat door middel 

van testgesprekken het ontworpen behandelmodel getest werd. Aan de hand van de ervaringen van 

deze gesprekken werd het concept van SRV geëvalueerd tijdens een evaluatiesessie. Bij de derde 

empirische deelvraag bleek uit de interviews dat respondenten redelijk positief waren over dit 

iteratieve proces: op deze manier kon het concept aangepast worden zodat het beter zou aansluiten 

bij de praktijk. Bij de implementatie wordt samenwerking ook belangrijker en bij de derde empirische 

deelvraag vertelden respondenten dat zij wilden samenwerken met SRV omdat zij meerwaarde 

zagen in het concept of omdat zij SRV zagen als aanvulling op hun bestaande dienstverlening. Een 

ander onderdeel van implementatie is het verspreiden van nieuwe ideeën (Sørensen & Torfing, 2011, 

p. 851). Dit is niet aangetroffen bij de casus van SRV, omdat SRV nog in de kinderschoenen staat en 

nog niet bij dit punt is gekomen. Er zou zelfs gezegd kunnen worden dat SRV nog maar net de 

overstap naar implementatie heeft gemaakt, omdat er voorlopig nog maar een enkele testcyclus 

heeft plaatsgevonden.  

Sørensen & Torfing (2011, p. 851) schrijven dat de implementatie een lastig proces is: er kan veel 

misgaan en partijen in het netwerk moeten omgaan met onzekerheid en tegenslagen. Deze 

onzekerheid kwam ook terug in de casus van SRV. Bij de derde empirische deelvraag werd besproken 

dat de meeste respondenten voorstander waren van het iteratieve proces. Door dit iteratieve proces 

lag er echter nog geen kristalhelder concept op tafel en dit gaf onzekerheid bij respondenten. Ook bij 

organisaties die al langer betrokken waren bij SRV zoals buurtbemiddeling, het Juridisch Loket, de 

gemeente Sluis en de gemeente Hulst. Respondenten van deze organisaties gaven aan dat ze nog 

geen goed beeld hadden van hetgeen SRV zou gaan doen in het veld en dat daardoor ook hun 

precieze rol in de samenwerking nog onzeker was. Partijen weten op deze manier niet wat ze aan 

een samenwerking met SRV hebben en dit geeft onzekerheid over de verdeling van kosten en baten 

(Torfing, 2019, p. 6). Hierbij gaat het niet om de letterlijke kosten en baten, aangezien SRV al volledig 

gesubsidieerd is. Wel gaat het hier over de onzekerheid over indirecte kosten en baten: partijen 

weten niet of zij wat aan SRV gaan hebben en dat SRV bijvoorbeeld een aanvulling zal vormen op het 
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bestaande aanbod. Door deze onduidelijkheid komt ook informatie-uitwisseling naar voren, door de 

literatuur aangeduid als een van de grootste voordelen van collaborative innovation ten opzichte van 

andere processen van innovatie (Torfing, 2019, p. 3; Sørensen & Torfing, 2011, p. 852). De 

onduidelijkheid over hun rol in de samenwerking die sommige respondenten kenbaar maakten laten 

zien dat informatie-uitwisseling nog niet voldoende heeft plaatsgevonden. Daarnaast zullen partijen 

veel informatie moeten uitwisselen als SRV na haar manifestatie echt gaat lopen. Zo moeten partijen 

soms samen aan tafel zitten om zaken van burgers op te lossen, maar daarnaast gaan partijen na elke 

testcyclus aan de hand van ervaringen het concept evalueren. Hierbij is het mogelijk dat er 

privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld. Uit deelvraag 3 noemen respondenten de AVG als 

obstakel om informatie met elkaar uit te wisselen. Dit is volgens respondenten niet onoverkoombaar, 

maar de AVG moet wel georganiseerd binnen de samenwerking. 

Na een analyse van de casus van SRV vanuit collaborative innovation blijkt dus dat de 

ontwikkelingsfase niet soepel overloopt in de implementatiefase. Partijen ervaren namelijk veel 

onduidelijkheid over het concept en hun rol in de samenwerking en partijen zien de AVG ook als 

obstakel om informatie uit te wisselen die de samenwerking juist nodig heeft. Hierdoor komt dit 

scriptieonderzoek tot de conclusie dat de overgang van ontwikkeling naar implementatie niet evident 

is. Zoals de literatuur ook stelt is deze overgang niet absoluut, maar waar de ontwikkeling nog 

onbevangen is wordt de implementatiefase toch serieuzer en zullen partijen zich verder moeten 

committeren aan de samenwerking. Op dat punt bevindt SRV zich ook en hier verscheen bij 

respondenten ook de onzekerheid of koudwatervrees waar Sørensen & Torfing (2011, p. 851) over 

schrijven. Het lijkt alsof ontwikkeling en implementatie elkaar tegenwerken: met een onduidelijk 

concept dat ontwikkeld is, wordt het voor partijen lastig om zich in te zetten voor de implementatie 

ervan. Andersom is het ook lastig, want met een kant-en-klaar plan dat klaar is voor implementatie is 

er minder kans op innovatie omdat het idee niet samen ontwikkeld is na een herdefiniëring van het 

probleem. Als men innovatie wil bereiken is het wel belangrijk om eerst gezamenlijk het probleem te 

definiëren en om gezamenlijk een oplossing te ontwikkelen. Men moet daarbij wel voorbereid zijn op 

moeilijkheden en onzekerheid tijdens de implementatie.  

6.2.1: Terugblik verwachtingen en relevantie 

In dit stuk zal er nog worden teruggeblikt op de verwachtingen uit het focushoofdstuk en de 

relevantie zoals besproken in de inleiding. De theoretische verwachtingen zijn in het 

resultatenhoofdstuk al behandeld, dus daarom zullen deze hier kort besproken worden. De eerste 

theoretische verwachting was dat er een innovatief idee ontwikkeld zou worden. Specifiek zouden 

het genereren en het selecteren van ideeën als onderdeel van ontwikkeling binnen de casus 

plaatsvinden. Terugkijkend naar het antwoord op de eerste empirische deelvraag wordt het duidelijk 

dat het idee van SRV gegenereerd en geselecteerd is tijdens de ontwerpsessie op 3 oktober 2019. 

Daarnaast bleek uit de tweede empirische deelvraag dat respondenten tijdens de interviews het 

concept over het algemeen accepteerden en als innovatief zagen. De tweede theoretische 

verwachting was dat er een innovatief idee geïmplementeerd zou worden, waarbij de implementatie 

zou bestaan uit het implementeren en verspreiden van nieuwe ideeën. Tijdens de implementatie 

wordt het idee veranderd door een iteratief proces van testen en aanpassen. Dit kwam ook terug bij 

de casus van SRV, want bij de eerste empirische deelvraag werd gezien dat het concept was getest 

aan de hand van testgesprekken. Aan de hand van de ervaringen uit deze testgesprekken is het idee 

geëvalueerd. Het laatste onderdeel, het verspreiden van nieuwe ideeën, is bij SRV niet gezien. Dit 

komt omdat SRV nog in de kinderschoenen en nog niet op dat punt is aanbeland. De derde 

theoretische verwachting was dat design thinking een rol kan spelen in het creëren van een gedeelde 

probleemdefinitie. Na analyse van de interviews bleek bij de tweede empirische deelvraag dat SRV 

een gedeelde probleemdefinitie heeft die speelt rond laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. 
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Het lijkt zeer aannemelijk dat design thinking een rol heeft gespeeld in het creëren van deze 

gedeelde probleemdefinitie. Bij de tweede empirische deelvraag werd ontdekt dat deze gedeelde 

probleemdefinitie is uitgesproken tijdens de ontwerpsessie op 29 april 2021 nadat eerst het 

probleem was ontdekt en gedefinieerd aan de hand van het Stanford design thinking proces.   

De wetenschappelijke relevantie van dit scriptieonderzoek bestond uit verschillende punten. Het 

eerste punt van de wetenschappelijke relevantie was dat dit scriptieonderzoek meer kennis hoopte 

op te brengen over de het functioneren van collaborative innovation en het toepassen van design 

thinking binnen een nieuw thema: het recht. Dit scriptieonderzoek heeft ontdekt dat de kracht van 

collaborative innovation, informatie-uitwisseling, minder goed tot zijn recht komt in dit 

beleidsterrein. Dit komt omdat er bij problemen van burgers vaak privacygevoelige informatie speelt 

dat niet zomaar uitgewisseld kan worden tussen partijen in het netwerk in verband met de AVG. 

Collaborative innovation zou nog steeds goed kunnen functioneren, mits de informatie-uitwisseling 

rond de AVG goed georganiseerd wordt. Het tweede punt van de wetenschappelijke relevantie was 

dat dit scriptieonderzoek meer kennis hoopte op te brengen over de rol van design thinking binnen 

collaborative innovation. Dit scriptieonderzoek heeft hier maar een glimp van opgevangen, maar er 

kan gezegd worden dat er een rol voor design thinking is weggelegd binnen collaborative innovation. 

In dit scriptieonderzoek is ontdekt dat design thinking een rol speelt in het creëren van een gedeelde 

probleemdefinitie. Doordat in het proces van design thinking deelnemers samen het probleem 

ontdekken en definiëren ontstaat er een gedeelde probleemdefinitie. Zo werd binnen dit 

scriptieonderzoek ook de gedeelde probleemdefinitie die na analyse van de interviews is gevonden 

uitgesproken tijdens een ontwerpsessie. Dit gebeurde terwijl de deelnemers samen het probleem 

ontdekten en definieerden aan de hand van het Stanford design thinking proces. Design thinking zou 

kunnen fungeren als methodiek of proces om een gedeelde probleemdefinitie binnen het netwerk te 

creëren die kan dienen als basis voor de samenwerking.  

De maatschappelijke relevantie van dit scriptieonderzoek was dat dit scriptieonderzoek zou kunnen 

komen tot een gedeelde probleemdefinitie, die de basis zou kunnen vormen voor een toekomstige 

samenwerking van het netwerk van SRV. In het resultatenhoofdstuk en in het antwoord op de 

hoofdvraag in de conclusie is al besproken dat deze gedeelde probleemdefinitie speelt rond 

begrippen als laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid. Bij de tweede empirische deelvraag bleek 

dat de meeste respondenten vonden dat rechtshulp laagdrempeliger moest worden door de fysieke 

afstand te verminderen, door laagdrempelige dienstverlening aan te bieden en door minder hoge 

tarieven te vragen. Daarnaast vonden veel respondenten dat rechtshulp problemen als problemen 

moest zien zonder deze gelijk te juridiseren en dat een multidisciplinaire aanpak problemen van 

mensen beter kan oplossen. Deze gedeelde probleemdefinitie kan als basis dienen voor de 

samenwerking rond SRV.  

Een ander punt van de maatschappelijke relevantie was dat de resultaten van het scriptieonderzoek 

SRV kunnen helpen om het concept te verbeteren maar dat de resultaten ook nuttig zijn voor 

initiatieven die vergelijkbaar zijn met SRV en die ook design thinking toepassen. De belangrijkste 

conclusie van dit scriptieonderzoek was dat het niet evident is dat implementatie volgt na 

ontwikkeling, omdat implementatie veel tegenslagen en onzekerheden met zich meebrengt. Dit kan 

SRV en andere initiatieven helpen om voorbereid te zijn op de implementatie. Dit kan bijvoorbeeld 

door duidelijkheid over de onderlinge rollen in de samenwerking te creëren of door informatie-

uitwisseling binnen de samenwerking te organiseren zodat partijen vrij met elkaar kunnen 

communiceren en op deze manier gezamenlijk kunnen leren en actie kunnen ondernemen. Deze 

twee aanbevelingspunten zullen hieronder, samen met een aantal praktische aanbevelingspunten, 

verder toegelicht worden. 
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6.3: Aanbevelingspunten 

Uit de conclusie zijn er een aantal praktische aanbevelingspunten gekomen waar SRV iets mee zou 

kunnen doen. Deze punten zullen puntsgewijs behandeld worden. 

- Creëer duidelijkheid. Enkele respondenten die al langere tijd met SRV samenwerkten 

maakten bekend dat het concept van SRV nog steeds onduidelijk voor hen was. Zij wisten 

niet wat SRV precies zou gaan doen en wat hun precieze rol binnen de samenwerking zou 

zijn. Dit kan onzekerheid rond de verdeling van kosten en baten met zich meebrengen, wat 

de aarzeling van deze partijen zou kunnen verklaren (Torfing, 2019, p. 6; Ansell, Sørensen, & 

Torfing, 2017, p. 476). In verband met de ‘learning by doing’ aanpak is het nog niet mogelijk 

dat SRV al een kristalhelder plan op tafel kan leggen ter uitleg. Het concept van SRV gaat 

immers pas verder vorm krijgen na herhaaldelijke testrondes. Het creëren van duidelijkheid 

over het concept gaat daarom lastig worden, maar er kan misschien al wel gezocht worden 

naar duidelijkheid over de rol van partijen om het concept van SRV heen. Zo kunnen partijen 

bijvoorbeeld duidelijkheid krijgen over de vraag of zij in de bus plaats zullen nemen of dat zij 

als backoffice telefonisch bereikbaar zijn. Met deze duidelijkheid over hun rol kan 

onzekerheid over de verdeling van kosten en baten bij samenwerkende partijen deels 

weggenomen worden.  

 

- Organiseer informatie-uitwisseling. De grote kracht van collaborative innovation ten opzichte 

van innovatie door middel van hiërarchie en competitie is dat er bij collaborative innovation 

sprake is van vrije kennisdeling binnen het netwerk van samenwerkende partijen (Torfing, 

2019, p. 3; Sørensen & Torfing, 2011, p. 852). Tijdens het scriptieonderzoek maakten 

meerdere respondenten hun zorg bekend als het ging om het delen van informatie in 

verband met de AVG. Dit werd gezien als een obstakel, maar het is geen onoverkoombaar 

obstakel. Dit zou georganiseerd kunnen worden onder een convenant waar partijen zich bij 

aan kunnen sluiten en waarin wordt vastgelegd waarom de partijen binnen de samenwerking 

persoonsgegevens met elkaar gaan delen. Op deze manier kunnen partijen in het netwerk 

van SRV de kracht van collaborative innovation alsnog benutten. 

 

Uit de interviews kwamen ook een aantal praktische punten naar voren waarvoor het aanbevolen 

wordt aan SRV om hierover na te denken.  

- Als eerste ging het over de testcyclus waarbij er zes weken getest werd. Een aantal 

respondenten gaven aan dat dit wellicht te kort zou zijn. Ook gaf een respondent aan dat zes 

weken niet leidend moesten zijn en dat het testen meer dynamisch moest gaan. Er moet 

zeker in de eerste paar cycli goed gekeken worden of zes weken voldoende is om al goed te 

kunnen onderzoeken of iets aangepast kan worden. Er zal dan op een gegeven moment een 

goed beeld ontstaan of deze lengte voldoende is of dat de cycli voortaan een paar weken 

langer duren. 

 

- Als tweede ging het veel over de bus. Tijdens de interviews ging het als eerste over de 

standplaats van de bus. Gaat de bus bijvoorbeeld in alle 40 dorpskernen staan of alleen in 

Oostburg, Terneuzen en Hulst? Daarnaast was de vraag wanneer de bus er zou staan. Een 

vaste tijd heeft voordelen omdat mensen dan snel doorhebben wanner de bus er staat. Toch 

zit er ook een nadeel aan een vaste tijd. Als je een vaste tijd neemt voor de bus, bijvoorbeeld 

maandagmiddag, kan het zijn dat er mensen zijn die nooit op maandagmiddag tijd hebben 

hiervoor. Daarom zou SRV ook kunnen testen met openingstijden. Naast de standplaats en 
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de openingstijden ging het tijdens de interviews ook veel over de anonimiteit. In de drie 

Zeeuws-Vlaamse gemeenten heerst een ons-kent-ons cultuur en enkele respondenten 

vreesden dat er geroddeld zou gaan worden als inwoners cliënten die zij kenden met hun 

problemen de bus binnen zouden zien stappen. Daarnaast was de bus wel goed voor de 

naamsbekendheid van SRV en kunnen er makkelijk dingen aan opgehangen worden. De bus 

heeft zo dus haar voordelen en nadelen. Daarom is het belangrijk dat er goed getest wordt 

op deze drie punten. Als eerste kan SRV experimenteren met verschillende standplaatsen, als 

tweede kan SRV experimenteren met verschillende openingstijden en als derde kan SRV 

testen hoe het volgens burgers die de bus binnenstappen zit met anonimiteit. Na het testen 

zal hier meer duidelijkheid over ontstaan. 

 

- Als derde noemden respondenten de naamsbekendheid van SRV ten opzichte van de 

inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, maar ook ten opzichte van de organisaties met wie SRV 

wil samenwerken als een belangrijk punt. Respondenten gaven aan dat dit heel zorgvuldig 

moet gebeuren, omdat communicatie burgers ook gevoelsmatig kan uitsluiten als zij zich hier 

niet in herkennen. Om dit te voorkomen is de eerste aanbeveling om in de communicatie 

richting de burger niet aan te geven voor zaken mensen bij SRV terecht kunnen, maar om 

enkel een beeld te schetsen van wat aanwezig is in de bus. Op deze manier worden burgers 

niet gestuurd. Een tweede aanbeveling is om op een laagdrempelige manier op het netvlies 

van de burger terecht te komen. Dit kan door de straat op te gaan en actief te flyeren, maar 

dit kan ook om een statafel voor de SRV-bus neer te zetten waar mensen actief 

aangesproken kunnen worden. Ook de naamsbekendheid onder organisaties waar SRV mee 

wil samenwerken werd door respondenten tijdens de interviews en tijdens de vierde 

observatiesessie als een belangrijk punt gezien. De derde aanbeveling is om via een 

contactpersoon van de desbetreffende organisatie langs te gaan en een presentatie over SRV 

te houden bij de organisatie. Op deze manier raken meerdere mensen binnen de organisatie 

op de hoogte van SRV.  

 

6.4: Mogelijkheden vervolgonderzoek 

Dit scriptieonderzoek zal afgesloten worden door een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

te bespreken waarbij er gereflecteerd wordt op het scriptieonderzoek.  

De eerste mogelijkheid van vervolgonderzoek ligt in etnografisch onderzoek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van passieve observaties. Zoals in het methodenhoofdstuk al besproken zitten er ondanks 

voordelen ook beperkingen aan actieonderzoek. Zo kan de onderzoeker de groepsdynamiek 

beïnvloeden door zich actief in de onderzoekssituatie te begeven en bestaat er het risico op ‘going 

native’. Tijdens het scriptieonderzoek is hier goed op gelet door peer-reviews, door hierover 

transparant te blijven en door gesprekken hierover te voeren. Vanuit de beperkingen van 

actieonderzoek is daarom etnografisch onderzoek met passieve observaties een mogelijkheid voor 

vervolgonderzoek. Bij een etnografisch onderzoek met passieve observaties bestaat er de 

mogelijkheid dat er andere inzichten worden opgedaan over collaborative innovation, omdat de 

onderzoeker zich minder mengt in de onderzoekssituatie. Daarom zou een vervolgstudie die gebruik 

maakt van etnografische methoden met passieve observaties nuttig vervolgonderzoek zijn.  

Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek zou onderzoek kunnen zijn dat toetsend van aard is, 

waarbij er getoetst kan worden welke factoren die de uitkomsten van collaborative innovation 

kunnen beïnvloeden aanwezig zijn binnen een bepaalde case. Een beperking van dit 

scriptieonderzoek was dat de focus in het scriptieonderzoek gaandeweg is aangepast. In het begin 
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had dit scriptieonderzoek als doel om een aantal bekende factoren uit de literatuur voor een 

succesvolle uitkomst van collaborative innovation in de praktijk te gaan toetsen binnen de 

samenwerking rondom SRV. Omdat de samenwerking nog niet ver genoeg gevorderd was, is 

uiteindelijk gekozen voor het verklaren van de ontwikkeling van het concept vanuit het perspectief 

van collaborative innovation. Een factor als slechte ervaringen met eerdere initiatieven zou mogelijk 

verder onderzocht kunnen worden in vervolgonderzoek. Deze factor is niet meegenomen in dit 

onderzoek, maar in een interview was een respondent terughoudend was met het delen van 

privacygevoelige informatie door negatieve ervaringen die de respondent had opgedaan bij een 

vorige pilot. Deze factoren konden echter niet getest worden, omdat er nog geen actieve 

samenwerking tussen SRV en haar betrokken partijen was. Daarnaast zou ook een factor als 

leiderschap, een factor die volgens de literatuur belangrijk is tijdens de implementatiefase, verder 

onderzocht kunnen worden. Leiderschap heeft invloed op de dynamiek binnen de samenwerking en 

kan daarmee de uitkomst van de samenwerking beïnvloeden. Vervolgonderzoek zou dus meer 

toetsend van aard kunnen zijn en dit zou meer inzicht kunnen opleveren over het functioneren van 

collaborative innovation in de praktijk. 

Een derde suggestie voor vervolgonderzoek is om meerdere cases te bestuderen. Een beperking van 

dit scriptieonderzoek was dat dit scriptieonderzoek een single case study was. Zo werd enkel de 

casus van SRV als unieke case gezien om de theoretische verwachtingen te onderzoeken. 

Vervolgonderzoek zou gebruik kunnen maken van verschillende cases: er is behoefte aan 

comparative case studies rond collaborative innovation. Zo bestaat de mogelijkheid dat collaborative 

innovation minder goed tot zijn recht komt in beleidsterreinen als het recht of de zorg en beter werkt 

rond beleidsterreinen als landbouw of verkeer waar privacygevoelige informatie een minder grote rol 

speelt en informatie-uitwisseling dus makkelijker op gang te zetten is. Om dit uit te zoeken zou er 

een comparative case study uitgevoerd worden die een case rond het recht of de zorg vergelijkt met 

een case rond verkeer of landbouw. De verwachting is dat hier verschillen optreden, omdat 

beleidsterreinen als verkeer en landbouw technischer van aard zijn waardoor privacygevoelige 

informatie er naar verwachting minder vaak voorkomt. Op deze manier zou een comparative case 

study ook nuttige inzichten kunnen opleveren over verschillen tussen het functioneren van 

collaborative innovation in verschillende beleidsterreinen. 

Als laatste mogelijkheid voor vervolgonderzoek is longitudinaal onderzoek een goede optie. Een 

beperking van dit scriptie onderzoek was dat het iteratieve proces van SRV niet volledig gevolgd kon 

worden. De eerste cyclus voor SRV begon op 10 mei en duurde tot 18 juni. Doordat het 

scriptieonderzoek zich begin augustus begon af te ronden, konden er geen andere cycli onderzocht 

worden. Aan het eind van het scriptieonderzoek werd geconcludeerd dat design thinking als 

methodiek of proces kan werken om tot een gedeelde probleemdefinitie te komen en om het 

concept herhaaldelijk te testen en aan te passen. Hier is nog verder vervolgonderzoek voor nodig, 

omdat dit scriptieonderzoek niet meerdere testcycli heeft kunnen bekijken. Vervolgonderzoek zou 

wel toekomstige testcycli in kaart kunnen brengen om ook te kijken hoe het concept van SRV zich 

gaandeweg ontwikkelt en om nog duidelijker te kunnen zien welke rol design thinking hierin speelt. 

Door toekomstige testcycli te onderzoeken kan ook onderzocht worden of aanpassingen in het 

concept gevolgen hebben voor de dynamiek binnen de samenwerking rond collaborative innovation. 

Er is dus meer longitudinaal onderzoek naar collaborative innovation vereist, omdat dit meer inzicht 

kan brengen in het functioneren van collaborative innovation in de praktijk en in de rol van design 

thinking binnen collaborative innovation. 

Longitudinaal onderzoek, comparative case studies, toetsend onderzoek en etnografisch onderzoek 

zouden ons meer inzicht kunnen opleveren over het functioneren van collaborative innovation in de 
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praktijk en de rol van design thinking binnen collaborative innovation. Dit scriptieonderzoek heeft dit 

ook proberen te doen en hoopt daarmee een klein bouwsteentje te zijn voor opbouwende kennis 

hierover.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Topic list interviews scriptie 

 

Thema’s: 

Respondent: 

- Zou u zich voor willen stellen?  

- Hoe is uw organisatie bij SRV betrokken geraakt? 

- Wat is de rol van uw organisatie binnen SRV?  

- Wat is volgens u de meerwaarde van een samenwerking met SRV? 

Ontwerpsessie 2019 (enkel voor twee respondenten die hieraan hebben deelgenomen): 

- Wat zijn de oplossingen die tijdens de ontwerpsessie nog meer aan bod zijn gekomen? 

- Hoe is er samen tot het concept van SRV gekomen? 

- Wat was de reden dat er voor SRV werd gekozen en niet voor de andere concepten? 

Ontdekken: 

- Denkt u dat burgers veel last hebben van problemen met toegang tot rechtshulp? 

o Met wat voor problemen hebben burgers volgens u vooral te maken?  

- Vindt u dat er sprake is van een probleem?  

o Zo ja, hoe ziet u dat probleem? 

- Wat zijn de behoeften van uw organisatie bij het verbeteren van de toegankelijkheid van 

rechtshulp? 

 

Definiëren: 

- Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van de problemen met toegang tot rechtshulp 

die burgers hebben? 

- Waar zit volgens u de kern van deze problematiek? 

Ontwikkelen: 

- Wat kan uw organisatie concreet doen om de toegankelijkheid van rechtshulp te verbeteren?  

- Als alles mogelijk was, hoe zou u de problemen van burgers op willen lossen?  

o Als u maar een ding mocht veranderen, wat zou u dan willen veranderen zodat 

problemen van burgers beter kunnen worden opgelost? 

- Wat vindt u van SRV als oplossing? 

- Hoe innovatief is SRV naar uw mening? 
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o In welk aspect zit volgens u de innovatie bij SRV? 

- Wat zou u willen aanpassen aan SRV? 

Opleveren:  

- Wat kan uw organisatie bijdragen om de conflicten van burgers in goede banen te leiden?  

- Wat vindt u van de voortgang binnen SRV? Wat beschouwt u als mogelijke voor- en nadelen 

aan SRV?  

- Waar moet SRV bij het testen volgens u rekening mee houden? 

- Wat verandert er in uw organisatie als burgers hun problemen met instanties sneller en naar 

grotere tevredenheid kunnen oplossen? 

Proces 

- Wanneer is een samenwerking met SRV volgens u geslaagd? 

- Zitten de samenwerkende partijen volgens u op een lijn of zijn er onderlinge 

meningsverschillen aanwezig? 

- Hoe is de informatie-uitwisseling tussen partijen in het netwerk? 

- Hoe denkt u dat het contact tussen mensen die het plan van SRV bedacht hebben, mensen 

die het plan uitvoeren en mensen die er gebruik van maken is? 

- Wat is er nu nog niet aanwezig in het plan van SRV dat u wel graag wilt zien? 

- Hoe denkt u over de mogelijkheden om het concept SRV gaandeweg aan te passen? 

- Zijn er volgens u nog andere partijen die bij SRV betrokken zouden moeten worden, maar dat 

nu nog niet zijn?  
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Bijlage 2: Aandachtspunten observaties 

Voor mijn scriptieonderzoek wil ik enkele observaties gaan uitvoeren. Een observatie richt zich op de 

ontwerpsessie op 29 april. De andere observaties richten zich op het testen van de bus en de 

obstakels die daarbij komen. In dit document wordt per soort observatie bekeken waar ik tijdens 

mijn scriptieonderzoek op ga letten.  

 

Observatie ontwerpsessie 29 april: 

- Wat verwachten deelnemers vooraf van de ontwerpsessie?  

- Wat brengen deelnemers in tijdens de ontdekkingsfase?  

- Wat voor klanten komen volgens de ontwerpers naar de bus toe?  

- Hoe wordt het probleem gedefinieerd? 

- Wat zijn de oplossingen die de ontwerpers aandragen? 

- Hoe zijn de ontwerpers op de oplossingen gekomen? 

- Voor welke oplossing wordt uiteindelijk gekozen en waarom? 

- Wat betekent de gekozen oplossing voor het (mogelijk aanpassen) van SRV? 

- Hoe hebben deelnemers de ontwerpsessie ervaren? 

 

Observaties pilot bus vanaf 10 mei: 

- Hoe is de opstelling van de bus? 

- Wat voor vrijwilligers zijn in de bus aanwezig? 

- Hoe kijken de waarnemers naar de bus en hetgeen wat binnen de bus gebeurt? 

- Wat werkt goed en wat werkt niet goed volgens de vrijwilliger? 

- Hoe zou de bus volgens hen aangepast moeten worden? 

- Hoeveel mensen komen er naar de bus? 

- Wat voor problemen hebben klanten die bij de bus komen? 

- Wat vinden klanten van het idee van de bus? 

- Wat vinden klanten van de hulp die zij krijgen? 

 

Observatie evaluatie 29 juni: 

- Wat vinden de deelnemers van de evaluatiesessie? 

- Wat zijn de ervaringen van de deelnemers? Welke punten noemen zijn? 

- Wat zijn de voordelen van de huidige aanpak? 
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- Wat moet verbeterd en aangepast worden? 

- Wat voor gevolgen heeft dit voor SRV? 

- Hoe hebben de deelnemers de evaluatiesessie ervaren? 

 

 

Bijlage 3: Codeboom 

1. Probleem 

1.1 Problemen burgers 

1.2 Problemen toegankelijkheid rechtshulp 

1.2.1 Afstand 

1.2.2 Ingewikkelde dienstverlening 

1.2.3 Hoge tarieven 

1.3 Behoeften toegankelijkheid rechtshulp 

1.3.1 Oplossingsgerichtheid 

1.3.2 Multidisciplinair 

2. Gedeelde probleemdefinitie 

3. Concept 

3.1 Mening over concept (selectie) 

3.2 Mening over mate van innovatie 

3.3 Aanvullingen op concept 

4. Samenwerking 

4.1 Capaciteit en bereidheid 

4.2 Meerwaarde samenwerking 

4.3 Meningsverschillen 

4.3.1. Veranderingen door SRV 

5. Iteratief proces 

5.1 Onduidelijkheid 

5.2 Lengte testcycli 

5.3 Communicatie 

 


