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SAMENVATTING  
 

Deze evaluatie heeft als inzet de ervaringen die de afgelopen paar jaar zijn opgedaan met de 

departementale kennisfunctie te bundelen en te benutten om de werking ervan te optimaliseren en 

te verbeteren. Wat kan en moet beter, welke belemmeringen moeten hiervoor worden 

weggenomen en welke maatregelen moeten hiervoor worden genomen? 

 

1. DE DRIE DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA VERSTERKEN KENNISFUNCTIE VWS 

 
De drie doelstellingen van het Programma Versterken Kennisfunctie hebben de afgelopen periode 
richting gegeven aan een reeks van activiteiten. Mede hierdoor is de departementale kennisfunctie 
versterkt. Per doelstelling is het beeld als volgt:  

• Doelstelling 1 (kwaliteit): er zijn forse stappen gezet en resultaten geboekt; het komt nu aan op 

het blijven geven van impulsen om deze doelstelling levend en levendig te houden. 

• Doelstelling 2 (samenhang): ook hier zijn forse stappen gezet, maar de resultaten zijn nog wat 

diffuus en fragmentarisch, waardoor de strategische focus nog onvoldoende uit de verf komt. 

• Doelstelling 3 (overzicht): in de realisatie van deze doelstelling is nog betrekkelijk weinig 

voortgang geboekt. 

Het risicoprofiel is ten opzichte van de ex ante inschatting van 2018 niet veel lager geworden. De 

voorgenomen maatregelen hebben niet voldoende hun werking gehad, als ze al zijn getroffen. 

 
 

2. ANTWOORDEN OP DE VIJF VRAGEN 

 
Tijdens het onderzoek hebben vijf vragen centraal gestaan. De antwoorden luiden als volgt. 
 

Antwoord op vraag 1: aanpak kennisplatforms toekomstbestendig, MITS: 

• Het kerndepartement impulsen blijft geven aan de kennisplatforms. 

• De politiek-bestuurlijke inbreng geactiveerd blijft. 

• De inbreng vanuit het veld en de wetenschap gezaghebbend is en blijft. 

• Voldoende tijd, capaciteit en kwaliteit beschikbaar is. 

• De interfaces tussen enerzijds de kennisplatforms en de agenda’s en anderzijds de 

departementale organisatie bestendig wordt ingericht en geborgd. 

• De CSO voldoende tijd en ruimte heeft om (mede) de strategische kennisthema’s te formuleren 

en te bespreken met alle relevante partijen, binnen en buiten VWS. 

 

Antwoord op vraag 2: aanpak kennisplatforms sluit aan bij politiek-bestuurlijke actualiteit, MITS: 

• Er periodiek ruimte wordt gemaakt voor impulsen vanuit de politiek-bestuurlijke actualiteit, 

zonder daarbij de strategische focus uit het oog te verliezen. 

• Zichtbaar te maken dat de doorvertaling van de kennisagenda’s naar de (inter)departementale 

kennisprogramma’s bijdraagt aan de kwaliteit van de beleidsontwikkeling en de 

beleidsimplementatie. 

• De bewindslieden actief blijven betrokken bij de Platforms. 
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Antwoord op vraag 3: kwaliteit opdrachtgeverschap beleidsmedewerkers is versterkt, MAAR: 

• Het proces van vraagarticulatie vergt continue aandacht door training, feed back en intervisie, 

met name op directie- en domeinoverstijgende opgaven en thema’s. 

• Het handelingsrepertoire dat nodig is om de vraagarticulatie in een interactief proces met de 

kennisinstellingen goed te laten verlopen, behoeft verder te worden ontwikkeld en ingeoefend. 

• Er is meer inzicht nodig in het complexe kennislandschap en bovendien is het nodig dat 

medewerkers van het kerndepartement persoonlijke relaties hebben met de medewerkers van 

de verschillende kennisinstituten. 

• Het is daarbij voorts nodig dat ook op managementniveau waardering is voor en ondersteuning. 

wordt gegeven aan de medewerkers die een rol hebben in het proces van vraagarticulatie. Goed 

inhoudelijk opdrachtgeverschap is immers een professie. 

 

Antwoord op vraag 4: activiteiten om de kwaliteit van het opdrachtgevers te versterken ervaren 

beleidsmedewerkers als positief en voldoende, MITS: 

• Deze activiteiten continuïteit houden en kwalitatief goed en inspirerend zijn. 

• Het management voldoende tijd en ruimte geeft om hieraan deel te nemen. 

• Managers ook waardering tonen voor deze activiteiten en de inspanningen die medewerkers zich 

op dit gebied getroosten. 

 

Antwoord op vraag 5: VWS organiseert overzicht op interne kenniscreatie amper, WANT 

• Binnen het departement zijn geen mechanismen werkzaam die zorgen en borgen dat er 

departementsbreed een overzicht is op de beschikbare kennisvoorraden.  

• Pogingen om op een gebruikersvriendelijke wijze gebruik te gaan maken van de kennisvoorraden 

van de kennisinstellingen hebben vooralsnog nog weinig soelaas gegeven. 

• De nuance hierbij is dat binnen de directies het proces van creatie en circulatie wel redelijk loopt. 

• De suggesties die worden gedaan om het proces op gang te krijgen, zijn te ordenen naar twee 

dimensies: 

o De professionals. Naast trainingen ten behoeve van het goede (inhoudelijke) 

opdrachtgeverschap is er reden om een leerlijn uit te zetten die is gericht op de vraag hoe 

kennis kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van beleid en 

beleidsimplementatie. En meer specifiek: over welke competenties moeten 

beleidsmedewerkers, als kenniswerkers, beschikken om gebruik te maken van beschikbare 

kennisvoorraden binnen en buiten het departement, zoals databestanden, ‘survey kennis’ en 

trendstudies? 

o De ondersteunende (kennis)systemen. Wat is er nodig om de beschikking te krijgen over 

kennissystemen of wellicht beter: hoe is de toegang tot kennissystemen van kennispartners 

op een gebruikersvriendelijke manier te organiseren? Wat is te leren van ervaringen elders 

met kennisdraaischijven, datawarehouses en kennisloketten? Welke rol kunnen de 

kennispartners nemen om deze voorzieningen te creëren? 
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3. VIJF ADVIEZEN 

 
In het verlengde van de antwoorden op de vijf vragen worden de volgende vijf adviezen gegeven. 
 
Advies I: strategische kennisfunctie (in de lijn) bekrachtigen  

Conform het organieke principe ‘decentraal’ en de antwoorden op de vijf vragen is het advies inzake 

het bekrachtigen van de strategische kennisfunctie drievoudig. 

 

Ia. Hiërarchie aanbrengen in de doelboom van het Programma Versterken Kennisfunctie VWS 

FORMULEER in de nieuwe versie van het Programma Versterken Kennisfunctie één strategische 

hoofddoelstelling en plaats daaronder drie pijlers. De hoofddoelstelling zou als volgt kunnen luiden: 

‘De samenhang versterken in kennisvragen op de domeinoverstijgende, strategische kennisthema’s 

van VWS, en deze met de praktijk verbinden’. De drie dragende pijlers zijn: 

• Het initiëren en borgen van een innovatieve kennisagenda en programma’s in platforms, 

interdepartementale programma’s en topsectoren en ook binnen de directies. 

• Het aanjagen en waarborgen van een professioneel opdrachtgeverschap. 

• Het aanjagen van een dynamisch overzicht op de beschikbare (interne) kennis(ontwikkeling) 

gericht op circulatie en benutting. 

 

Ib. Strategische Kennisbrief 
PUBLICEER als Bestuursraad jaarlijks een strategische kennisbrief waarin opgenomen de strategische 

prioriteiten, speerpunten en kaders ten behoeve van de directoraten en directies en ook aan de 

werkzaamheden van de VWS-vertegenwoordigers in de interdepartementale programma’s en ook de 

Europese programma’s. De prioriteiten en speerpunten zijn gebaseerd op een reeks van inputs: 

• De VWS-missies, zoals: ‘vijf gezonde levensjaren meer’, ‘gezondheidsverschillen met 30% 

minder’. 

• De kennisagenda’s van de kennisplatforms. 

• De interdepartementale programma’s (topsectoren en de NWA), de Europese Programma’s en 

groeifondsen, de programma’s van de kennispartners). 

De CSO krijgt van de Bestuursraad de opdracht om in samenwerking met het MT-Kennis de bedoeling 

en de contouren van de Kennisbrief uit te werken, en na besluitvorming hierover de eerste 

Kennisbrief op te stellen. 

 

Ic. Hulpstructuren beter positioneren en belangrijk maken 

VERSTEVIGING van de strategische kennisfunctie zonder structuurwijzigingen is mogelijk, mits de  

hulpstructuren beter worden gepositioneerd. Als volgt: 

• Het MT-Kennis fungeert als het gremium dat:  

o Bijdraagt aan de inhoudelijke voorbereiding van de kennisplatforms en ook aan de jaarlijkse 

Strategische Kennisbrief. 

o Een rol speelt in de doorgeleiding van de Strategische Kennisagenda naar de verschillende 

directoraten en directies en ook naar de strategische inbreng in de verschillende 

domeinoverstijgende programma’s (departementaal en interdepartementaal; Europa). 

o Ervoor zorgt dat ook tijdig de signalen bottom up uit de directies worden opgehaald. 

• De Portefeuillehouder in de Bestuursraad is het eerste aanspreekpunt voor het MT-Kennis. 

Hij/zij geeft blijk van zijn/haar belangstelling door (delen van de) bijeenkomsten met enige 

regelmaat bij te wonen. 
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• Het KCO fungeert als het platform van de Kenniscoördinatoren en is daarmee ook het 

‘voorportaal’ van het MT-Kennis. 

o Als platform zorgt ze ervoor dat kennis en ervaringen worden uitgewisseld en signalen uit de 

directies worden geactiveerd. Daarnaast heeft het KCO een belangrijke stem in wat er de 

komende jaren aan training en opleiding nodig is. 

o Als ‘voorportaal’ zorgt ze ervoor dat de agenda van het MT-Kennis goed en tijdig wordt 

gevuld en de uitkomsten van de MT-Kennis in de eigen directies worden geadresseerd. 

o De CSO geeft samen met MEVA vorm aan de inrichting en werkwijze van het KCO 

• De CSO richt zich als lid van het MT-Kennis op het bevragen, aanjagen en initiëren als ook op het 

leggen van verbindingen binnen het departement en met name met de kenniswereld en de 

CSO’s van de andere departementen. 

 

Advies II: strategisch profiel en zichtbaarheid CSO versterken 

Het advies is het profiel en de zichtbaarheid van de CSO binnen en buiten het departement als volgt 

te versterken.  

• BENADRUK en BEKRACHTIG de AANJAAGROL in het kennisdomein. Aldus kan worden voorkomen dat 

de CSO teveel wordt gezien als een organisator en regelaar van de verschillende 

kennisprocessen. Het organiseren en regelen is, conform het principe ‘decentraal’, primair een 

aangelegenheid van de lijnorganisatie. De kennisfunctie mag niet worden ‘weggeorganiseerd’ 

naar de CSO en een enkele ondersteunende medewerker. 

• MAAK DE AANJAAGROL ZICHTBAARDER door de CSO te positioneren als de ‘verbindingsofficier’ binnen 

VWS en vooral ook tussen VWS, de academische netwerken en het ‘veld’ waar het gaat om de 

strategische kennisvragen. De CSO is daarmee een gezaghebbende boundary spanner die overal 

welkom is om gevraagd en ongevraagd haar inbreng en adviezen mag geven. Zij is ook gerechtigd 

punten te zetten op de agenda’s van de BSR, het MT-Kennis en het KCO, en ook aan wezig te zijn 

in de kennisplatforms en de (inter)departementale programma’s. 

• ACTIVEER een COMMUNICATIEPLATFORM en een DEPARTEMENTALE KENNISCOMMUNITY 

Ter bepaling van de gedachten hierbij een tweetal suggesties: 

o Richt in samenwerking met de afdeling communicatie een communicatieplatform in, waarin 

naast informatie over wat er gaande is binnen de kennisfunctie ook informerende en 

opiniërende artikelen komen te staan. Hierop komen ook linken te staan naar nieuwe 

publicaties en rapporten. Voorwaarde is dat hiervoor enige redactionele en logistieke 

ondersteuning nodig is. 

o Bespreek met het MT-Kennis en het KCO wat er nodig is om een kenniscommunity levend en 

levendig te houden. Anders gezegd: wat zijn de karakteristieken van een succesformule? 

Voorwaarde hierbij is dat enige inhoudelijke en logistieke ondersteuning nodig is. 

 
Advies III: positie CSO organiek verhelderen 

De organieke positie van de CSO  behoeft NIET te worden gewijzigd. Wel is het wenselijk het ambt 

ORGANIEK TE VERHELDEREN. Het gaat hier om het verhelderen van de verschillende relaties die de CSO 

heeft. 

• De CSO heeft een werkrelatie met D.MEVA die is gericht op het gezamenlijk realiseren van de 

conditionerende opgave van de CSO; zie hierover advies IV. 

• De CSO heeft een functionele relatie met 

o De Bestuursraad, in het bijzonder met de SG en de Portefeuillehouder; hiertoe worden 

afspraken gemaakt over een gezamenlijke agenda te bespreken tijdens het periodieke 

overleg. Daarnaast krijgt de CSO tijdig informatie over de agenda van de Bestuursraad voor 
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zover relevant voor de (strategische) kennisfunctie. De Strategische Kennisbrief (Advies Ib) is 

hierbij een belangrijk instrument. 

o De CSO heeft ‘agendamacht’ in het MT-Kennis en het KCO. Dit houdt in dat ze onderwerpen 

mag agenderen en thema’s inbrengen. 

o De CSO heeft toegang tot de kennisplatforms.  

• De CSO heeft een functionele relatie met de departementale stafeenheden: 

o Met de directies Financiën en OBP over een budget voor opleidingen en trainingen, maar ook 

over budgetten die nodig zijn om in de departementale kennisfunctie de beschikking te 

krijgen voor kennissystemen en kennisloketten en ook voor communicatie (zie paragraaf …). 

o Met de directie Communicatie over ondersteuning bij het vormgeven en realiseren van het 

communicatieplatform (Advies II). 

 

Advies IV: conditionerende opgave (beter) invullen en borgen 

Om de departementale kennisfunctie te optimaliseren en het profiel en de organieke positie van de 

Chief Science Officer verder te versterken is het noodzakelijk de conditionerende 

managementopgave goed in te vullen; dit is het bepalen en beschikbaar stellen van voldoende 

middelen om de departementale kennisfunctie goed te kunnen uitvoeren. Het nieuwe CSO-Jaarplan 

is hiervoor het voertuig.  

Het advies is de komende periode de volgende drie instrumenten c.q. werkwijzen uit te werken. 

 

IVa. Normstelling en benchmark 

ONTWIKKEL, mede met behulp van een goede BENCHMARK, een NORM waarmee: 

• Een geobjectiveerde uitspraak kan worden gedaan over de benodigde formatie en kwaliteit van 

de CSO (met office). 

• Een geobjectiveerde uitspraak kan worden gedaan over de benodigde formatie en kwaliteit die 

de beleidsdirecties behoren te hebben. 

• Een dergelijke normstelling is vergelijkbaar met wat gebruikelijk is binnen bijvoorbeeld de 

financiële en juridische functie binnen de rijksoverheid. 

 

GEEF De CSO opdracht een uitgewerkt en onderbouwd VOORSTEL te maken.  

• Hierbij wordt de CSO ondersteund door D.MEVA, FEZ en een lid van het MT-Kennis.  

• Bij het uitwerken en onderbouwen van de norm wordt gebruik gemaakt van benchmark over de 

kennisfunctie bij andere departementen voor zover die beschikbaar is. Het verdient daarom 

aanbeveling dat de RAWB als adviseur bij deze opdracht wordt betrokken. 

 

IVb. Binnen de beleidsdirecties professionaliseren van de (meer)jaarlijkse routines binnen de 
kennisfunctie 
De werkzaamheden die voortkomen uit de departementale kennisfunctie zijn nog onvoldoende 
vastgelegd in de routines van de directies, zoals daar zijn: 

• De werkzaamheden die voortkomen uit het werk van de kennisplatforms. 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de (inter)departementale kennisprogramma’s. 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de jaarlijkse taak om de plannen van de partners / 
stakeholders te beoordelen (ZonMw, RIVM, SCP e.v.a.). 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de taak om onderzoekopdrachten uit te zetten en te 
volgen. 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de taak om onderzoekresultaten te verspreiden. 
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Het ADVIES is: 

• MAAK binnen het MT-Kennis en het KCO afspraken over de wijze waarop deze werkzaamheden 
het best kunnen worden uitgevoerd en welke ondersteuning de KC’s daarbij nodig hebben van 
de CSO, maar wellicht ook van de stafeenheid OBP. 

• WERK binnen het MT-Kennis en het KCO met een afgestemde jaaragenda en kalender waarin 
(ook) deze routines een plaats hebben. 

• MAAK als CSO hiervoor een voorstel en bewaak de voortgang. 
 
IVc. Een platform dat toegang biedt tot (beschikbare) kennis  
Het ADVIES is een ONDERZOEK te starten naar best practices binnen en buiten de overheid inzake het 
verkrijgen van een gebruikersvriendelijke toegang tot kennisvoorraden op de voor VWS relevante 
beleids- en kennisgebieden. Ter bepaling van de gedachten een aantal vragen: 

• Wat is er nodig om de kennisvoorraden van de kennispartners (RIVM, ZonMw, SCP e.a.) ook op 
een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk te laten zijn voor het VWS-kerndepartement? 

• Wat kan worden geleerd van de juridische kennis- en expertsystemen?  

• Wat kan worden geleerd van de wijze waarop in de advieswereld kennis toegankelijk wordt 
gemaakt? 

• In hoeverre en op welke wijze kunnen kennisnetwerken van VWS en kennispartners een 
stimulerende rol vervullen in het toegankelijk maken en benutten van kennis? 

 
Advies V: (voorbeeld)gedrag en ook symboliek doen ertoe 

Bovenstaande beleidskundige en organisatiekundige adviezen zijn bedoeld om het optreden van 

medewerkers en leidinggevenden nog meer te richten op het succesvol maken van de 

departementale kennisfunctie. Uiteindelijk komt het immers aan op het concrete gedrag van een 

ieder die een rol heeft in de departementale kennisfunctie. Twee nadere adviezen zijn bedoeld om 

dit gedrag positief te beïnvloeden.  

 

Va. Voorbeeldgedrag 

LAAT als leidinggevenden BLIJKEN dat het departementale handelingsperspectief ook KENNISGEDREVEN 

is; kennis is een departementale kernwaarde. VOORBEELDGEDRAG doet er toe. Dat kan bijvoorbeeld 

doordat de portefeuillehouder periodiek het MT-Kennis bezoekt of de DG’s en directeuren zichtbaar 

hun voordeel doen met wat er gaande is binnen het MT-Kennis en het KCO. En door de CSO actief te 

steunen in haar werk. 

 

Vb. Symboliek 

Organiseren is ook symboliseren. In het departementale taalspel is het van belang dat de woorden 

CSO, Strategische Kennisbrief, MT-Kennis, KCO en KC’s betekenisvol zijn. Het ambt van de CSO 

symboliseert immers de waarde en het belang dat VWS hecht aan kennis in een politiek-ambtelijke 

omgeving. 

ZORG er daarom voor dat de kennisfunctie in de departementale COMMUNICATIE-uitingen prominent 

verschijnt. 
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HOOFDSTUK I: INLEIDING 

 

Dit hoofdstuk schetst de achtergrond en aanleiding van deze evaluatie. Voorts wordt het Programma 

Versterken Kennisfunctie uit 2018 samengevat, de inzet van de evaluatie verwoord en de werkwijze 

en opzet verantwoord. 

 

 

I.1 ACHTERGROND / AANLEIDING  

 

Een van de uitgangspunten van het ministerie van VWS is dat kennis een belangrijke basis is voor een 
goed beleid en een effectieve uitvoering ervan. Mede hierom is VWS een kennisintensief ministerie. 
Jaarlijks wordt in opdracht van VWS minstens 300 miljoen euro aan kennis ontwikkeld. Na OCW en 
EZK staat VWS hiermee op de derde plek in de rij van departementen; VWS steekt daarbij behoorlijk 
ver boven de andere departementen uit.1  
 

 

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de departementale kennisfunctie goed te borgen. 

Onderstaande figuur 1 laat zien welke initiatieven sedert 2012 zijn genomen. 

 

Figuur 1: De Ontwikkeling van de departementale kennisfunctie op de  tijdlijn 

 

 

 

De rapportage uit 2017 laat zien dat, ondanks de genomen maatregelen, er nog veel te wensen was. 

Zo bleek dat de Strategische Kennisagenda die in 2012 is opgesteld, niet de functie heeft vervuld die 

was beoogd. Onder meer omdat de uitvoering ervan niet systematisch is gemonitord en begeleid. De 

conclusie in 2017 was dan dat de organieke inbedding van de departementale kennisfunctie nieuwe 

impulsen behoeft. Daarom is gekozen voor het aanstellen van een Chief Science Officer. De eerste 

CSO is begin 2018 aangetreden. Onder zijn regie is het programma ‘Versterken Kennisfunctie VWS’ 

opgesteld. De kennisfunctie wordt hierin omschreven als ‘de organisatie van de kennisontwikkeling, 

 
1 https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-04/TWIN-rapport%202018-2024.pdf.  
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kennisoverdracht en kennisgebruik op het beleidsterrein van VWS’. Het programma is in 2019 van 

start gegaan. 

 

 

I.2 PROGRAMMA VERSTERKEN KENNISFUNCTIE VWS, HET PLAN UIT 2019 

 

Het ‘Programma Versterken Kennisfunctie’ 2019 laat zien welke ambities schuil gaan achter de 

versterking van de kennisfunctie: 

• Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisgebruik hebben het karakter van dynamische 

processen en interacties tussen onderzoek, beleid en praktijk. Vele partijen met eigen 

verantwoordelijkheden en belangen zijn hierbij betrokken, buiten maar ook binnen het 

departement. 

• Daardoor hebben de behoeften aan kennis een gevarieerd karakter: 

o De departementale beleidsorganisatie heeft vele kennisvragen die mede worden 

gegenereerd door politieke wensen zoals geformuleerd in het regeerakkoord maar 

bijvoorbeeld ook in hoofdlijnenakkoorden. 

o Patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zorginkopers (gemeenten, verzekeraars, 

zorgkantoren) hebben vele kennisvragen die direct verband houden met hun dagelijkse 

praktijk. VWS heeft daarom de ambitie zich te richten op wat wordt genoemd de ‘lerende 

praktijken’ in de zorg om antwoorden te krijgen op de hardnekkige en complexe 

vraagstukken. 

o Wetenschappelijk instituten hebben op grond van hun inzichten en ervaringen behoefte aan 

kennisprogramma’s die hen helpen om nieuwe kennis te ontwikkelen en te laten circuleren.  

 

De volgende drie doelstellingen moeten in meerjarig perspectief richting geven aan het versterken 

van de departementale kennisfunctie: 

1. De samenhang versterken in kennisvragen op de domein overstijgende, strategische 

kennisthema’s van VWS, en deze met de praktijk verbinden. 

2. De kwaliteit van opdrachtgeverschap waarborgen. 

3. Overzicht organiseren op de interne kenniscreatie. 

 

Om deze doelstellingen  te kunnen waarmaken is gekozen voor een meer robuuste inrichting van de 

kennisfunctie van VWS die erop is gericht: 

• Beleidsmedewerkers beter te ondersteunen in hun rol als opdrachtgever van onderzoek. 

• MT-leden meer zicht geven op de huidige en toekomstige kennisvragen op hun beleidsterrein.  

• Kennispartners meer doordachte en afgestemde onderzoekvragen te laten formuleren.  

• Praktijkprofessionals beter te faciliteren met het benutten van de onderzoeksresultaten.  

 
De kennisfunctie heeft de volgende inrichtingsprincipes 

• De kennisfunctie is decentraal georganiseerd; het kennisbeleid is primair een zaak van de 

beleidsdirecties; de meeste directies hebben hiervoor een Kenniscoördinator (KC) aangesteld.  

• Vanuit de BR ligt de portefeuille Kennis bij de directeur-generaal Volksgezondheid (DGV), 

ondersteund door de directie MEVA.  

• De CSO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma ‘Versterken Kennisfunctie 

VWS’. De CSO zit niet in de BR maar heeft regelmatig overleg met de BR-leden (met name SG en 

DGV).  
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• Als coördinerende directie organiseert de directie MEVA o.a. het maandelijkse overleg van de 

Kenniscoördinatoren.  

• Per Kennisinstituut is een Accounthouder aangesteld; deze persoon is het eerste aanspreekpunt 

voor beleidsmedewerkers en kenniscoördinatoren op het gebied van (lopende) onderzoeken van 

het betreffende instituut.  

 
Hierbij worden de volgende randvoorwaarden benoemd: 

• Het eigenaarschap van de verschillende kennisprogramma’s ligt bij beleidsdirecties.  

• Er is commitment en betrokkenheid van de bestuursraad, de directeuren en de MT-leden van de 

verschillende directies en uiteraard van de beleidsmedewerkers zelf essentieel. 

• Er wordt geïnvesteerd in menskracht. Hiertoe wordt tijd en capaciteit vrijgemaakt voor 

kenniscoördinatoren en accounthouders om hun rol goed te kunnen uitvoeren. Ook worden er 

middelen vrijgemaakt ter ondersteuning en versterking van de bemensing van het programma. 

 
 

I.3 INZET VAN DEZE EVALUATIE; DE VIJF VRAGEN 

 

Deze evaluatie heeft als inzet om feed back te organiseren. Deze is bedoeld om te kunnen leren van 

de opgedane ervaringen en daarmee gericht op het optimaliseren en verbeteren van de 

departementale kennisfunctie. Anders gezegd: wat gaat goed, wat kan en moet beter en welke 

maatregelen en interventies zijn daartoe nodig? 

 

Vijf vragen staan centraal in deze evaluatie: 

1. Wordt de aanpak van de kennisplatforms ervaren als toekomstbestendige inrichting van de 

kennisfunctie?  

2. In hoeverre sluit deze aanpak aan bij politiek-bestuurlijke actualiteit? 

3. Welke activiteiten zijn in gang gezet om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van 

beleidsmedewerkers te versterken? 

4. Worden deze activiteiten door beleidsmedewerkers als opdrachtnemers als voldoende ervaren?  

5. Hoe organiseert VWS overzicht op interne kenniscreatie; welke verbeterpunten hierin te 

brengen? 

 

Nota bene 

Tijdens de intake kwam naar voren dat het van belang is in de evaluatie ook aandacht te geven aan 

de departementale en ook interdepartementale programmering van de kennis. Het gaat hier om het 

bundelen en vooral integreren van de verschillende inputs die op het departement afkomen. Dat zijn 

naast de kennisagenda’s van de Platforms en de inputs vanuit de verschillende kennisinstellingen 

onder meer: de topsectoren, de NWA, de Europese programma’s en fondsen en het nieuwe 

Groeifonds. De departementale missies, die zijn geformuleerd in het kader van het vernieuwde, 

missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, beogen hierbij richting te geven aan het 

departementale handelingsperspectief op het gebied van kennis en onderzoek. 
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I.4 VERANTWOORDING WERKWIJZE EN OPZET RAPPORTAGE 
 

Werkwijze 

In dit onderzoek is als volgt te werk gegaan: 

• De belangrijkste bronnen zijn de interviews en gesprekken met direct betrokkenen bij het 

programma (CSO en ondersteunende staf), een aantal VWS’ers vanuit beleidsdirecties 

(directeuren en KC’s) én de Bestuursraad.2 

• Voorts is achtergronddocumentatie bestudeerd. Onder meer: het missiedocument Gezondheid & 

Zorg, de kennisagenda’s van de Kennisplatforms uit 2020 en die van VWS uit 2012, Rathenau 

publicaties etc.. 

 

 

Opzet  

Het rapport heeft de volgende opzet: 

• In Hoofdstuk II wordt de staat van de drie doelstellingen beschreven en op een rij gezet welke 

acties zijn genomen en welke resultaten dat heeft opgeleverd. 

• In Hoofdstuk III worden de vijf evaluatievragen beantwoord. 

• In Hoofdstuk IV worden op basis van de antwoorden op de vijf vragen vijf adviezen geformuleerd 

die zijn gericht op het verder versterken van de (strategische) kennisfunctie van VWS.   

 
2 In de bijlagen staan de gesprekspartners  genoemd. 
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HOOFDSTUK II: DE DOELEN, DE ACTIVITEITEN EN DE RESULTATEN: FEITEN EN OBSERVATIES  
 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de staat van de drie doelstellingen van het Programma is. Deze 

vraag stond niet in de opdracht. Tijdens de interviews en de gesprekken werden hierover echter 

behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Bovendien is het de moeite waard in het kader van deze 

evaluatie vast te stellen in hoeverre de acties per doelstelling / pijler zijn gerealiseerd. 

 

II.1 DE STAAT VAN DE DRIE DOELSTELLINGEN (PIJLERS) 

 

Bevindingen uit de interviews 

• De gesprekspartners kennen de drie doelstellingen (ook wel pijlers genoemd) in meer of mindere 

mate. Naarmate medewerkers ‘lager’ in de organisatie werkzaam zijn, zijn de doelstellingen en 

het activiteitenpakket per doelstelling / pijler minder bekend. 

• De drie doelstellingen worden als legitiem en nastrevenswaardig ervaren  

• Wel is het gevoelen de doelen meer bekendheid behoeven en ook levend te houden binnen de 

departementale beleidsorganisatie. 

• De doelstellingen inspireren slechts in bescheiden mate en geven in beperkte mate richting aan 

de werkzaamheden van de beleidsdirecties. 

 

 

II.2 REALISATIE ACTIVITEITEN PER DOELSTELLING (PIJLER) 

 

In onderstaande tabellen geven we per pijler een beeld van wat er van de verschillende actiepunten 

terecht is gekomen. Bron: primair CSO + MEVA 

 

Pijler 1: Kwaliteit 

 

Observaties en aandachtspunten per actiepunt. 

  
 Actiepunten Realisatie Observaties / aandachtspunten 

1. Aantrekken CSO Ja • Inmiddels omgezet in regulier functie, organiek 

ingebed binnen MEVA 

• Per 1 september C. Baan aangetreden als opvolger 

van H. van Oers 

2. Workshops OGON In 2018 en 2019 

proefgedraaid. Met name 

bedoeld voor 

beleidsmedewerkers en 

kenniscoördinatoren 

• Vanaf 2020 een workshop gehouden  

• Moet vaste plek krijgen in VWS-opleidingsprogramma 

• Zorgen dat medewerkers tijd en gelegenheid krijgen 

om trainingen te volgen 

3. Module ‘Kennis voor 

beleidsmedewerkers’ 

In ontwikkeling • Prof. W. Derksen verzorgt (interdepartementaal) 

verzorgt een module; contact wordt gelegd 

• Module LOP (Leer- en Ontwikkelplan) relevant, maar 

wordt als enigszins hoog over ervaren; te weinig 

toegesneden op de beleidspraktijk van het 

opdrachtgeverschap i.r.t. kennispartijen en 

onderzoekprogramma’s van VWS 

4. Versterken rol / functie 

kenniscoördinator (KC) 

 

Rol versterkt , maar behoeft 

verdere borging 

 

 

 

• Functionaliteiten en competenties KC behoeven een 

(nog) scherpere omschrijving 

• Positie in directie kan nog beter, mede door 

verstevigen relatie met Directeur en/of MT-lid Kennis 

(‘support’) 
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KCO belangrijk gremium 

• Zorgpunt is de beschikbare capaciteit 

• Zorgpunt is of de KC’s voldoende motivatie en energie 

houdt vanwege tot wat stand alone rol 

 

• Functioneert behoorlijk goed 

• Aandachtspunten zijn kwaliteit/inhoud agenda: meer 

toegespitst op gemeenschappelijke thema’s, wat 

kunnen we van elkaar leren, uitwisselen van relevante 

ervaringen, meer aandacht voor wat er speelt in 

andere gremia (Platforms, Interdepartementaal); 

Kortom: what’s in voor de KC’s? 

• Jammer dat MT-Kennis nauwelijks functioneert 

 

 

Pijler 2: Samenhang  

 

Observaties en aandachtspunten per actiepunt. 

 
 Actiepunten Realisatie Observaties 

1. Kennisplatforms Ouderen, 

Preventie JZJP 

Twee van de drie! 

 

 

 

 

 

Voorzichtig vertrekpunt bij 

kennisprogrammering door 

directies. 

 

 

 

 

Externe partijen (b.v. ZonMw, 

SGF, Hartstichting) benutten 

agenda’s voor hun eigen 

onderzoek-programmering en 

kennisagenda’s 

• Voor Platform ‘Ouderen’ verkenning gemaakt die 

waarschijnlijk resulteert in een go. Door Corona en 

capaciteitsgebrek (nog) niet van acquit  

• De twee andere Platforms hebben eerste 

Kennisagenda opgeleverd 

 

• Het benutten van de twee agenda’s voor de 

kennisprogrammering komt binnen en buiten VWS 

(voorzichtig) op gang. 

• Vergt nog wel impulsen en borging, alsmede 

doorontwikkeling van de Kennisagenda’s, onder meer 

gericht op een verdere concretisering 

 

• Inspanningen nodig om de Platforms levend, levendig 

en dynamisch te houden als netwerkverbanden van 

Kennis, Veld en Praktijk 

2. Tweemaandelijks MT- 

Kennis  

Ja en neen • Dit MT is stilgevallen als gevolg van ziekte; ook 

Corona heeft hier enig effect gehad 

• Ook tekort aan capaciteit een factor geweest 

• Wordt ervaren als een gemis in de schakeling van 

Kennisplatforms naar kennisprogramma’s en naar het 

onderzoek vanuit de beleidsdirecties 

• Hierdoor schiet ook de proactieve, strategische 

inbreng tekort naar de interdepartementale 

programma’s (Topsectoren, NWA), internationaal 

3. Versterken 

interdepartementale 

aansluiting op gebied van 

onderzoek 

Interdepartementale 

aansluiting uit zich met name 

in de relatie met het 

missiegedreven 

topsectorenbeleid van EZK en 

de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA) 

van OCW 

Relatie met VWS-missies en 

daarmee prioriteiten gelegd 

(zoals: vijf gezonde 

• Verbindingen zijn gelegd via personele unies 

(beleidsdirecties) en ook via de CSO 

• Vertaalslagen vanuit Kennisagenda’s kunnen nu 

worden gemaakt 

• Externe overlegfrequentie rondom missiegedreven 

topsectoren- en innovatiebeleid waar inzet CSO 

gevraagd wordt is hoog 

 

 

• Verbindingen zijn gelegd tussen de missie-

contactpersonen van de directies en de CSO, deze 

hebben regelmatig contact met elkaar 
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levensjaren meer; gezond-

heidsverschillen met 30% 

minder (voor het eerst!) 

Plus : Najaar 2019: Kennis- en 

Innovatieconvenant 

 

Voorjaar 2020: VWS inzet 

m.b.t. Nationale 

Wetenschapsagenda  (NWO) 

gecoördineerd en actueel 

overzicht aanwezig 

• Nog weg te gaan in het verankeren van de missies en 

de betekenis hiervan voor de programmering van 

beleidsdirecties 

 

 

 

• NWA nog meer en beter benutten om de strategische 

kennisfunctie te versterken 

• Calls for matching met NWO vergt betere borging; 

bijvoorbeeld in MT-Kennis 

4. Waarborgen aansluiting bij 

internationale 

kennisontwikkeling 

Winter 2019 PvA internationale 

kennis-coördinatie binnen 

VWS beschikbaar, en 

voorgelegd aan MT-Kennis 

• Moeizaam proces, mede omdat afdeling Internationale 

Zaken onderbezet is (verbetering gaande sinds komst 

van nieuwe medewerker bij IZ 

• Dit thema leeft ook niet echt binnen directies die wel 

primair verantwoordelijk zijn 

• Brusselse documenten zijn ‘ingewikkeld’; vaak moet 

ook snel worden gereageerd, waar te weinig tijd voor 

is 

 

 
Pijler 3: Overzicht 

 

Observaties en aandachtspunten per actiepunt. 

 
 Actiepunten Realisatie Opmerkingen 

1. Inrichten (virtueel) 

kennisloket 

Contour van een Plan van 

Aanpak 
• Niet gelukt van vanwege gebrek aan capaciteit. 

• Behoefte acuut 

• Institutioneel geheugen behoeft te worden ingericht 

vanuit perspectief van de gebruikers 

• Is nu voor belangrijk deel gezekerd door ZonMw, 

RIVM, SCP; hoe kan VWS de daar ‘opgeslagen’ kennis 

beter benutten? 

2. Overzicht creëren complexe 

kennisveld VWS 

Basaal plaatje beschikbaar in 

map ‘training opdracht-

geverschap’: welke instituten – 

velden – experts – formules 

• Voor verdere uitwerking realisatie mogelijk met hulp 

van stageairs 

 

3. Creëren financieel overzicht Staat nog in kinderschoenen; 

geen goed beeld van wat we 

uitgeven op de verschillende 

beleidsterreinen c.q. opgaven 

• Focus nog niet / onvoldoende gericht op de vraag 

‘doen we de goede dingen’; het ontbreekt aan inzicht 

en overzicht op een enkel A4tje! 

• De value for money vraag is nog onvoldoende 

geborgd; de koppeling met de begroting en de PDCA 

behoeft versterking 

4. Ontwikkeling ICT-tool / 

applicatie voor overzicht 

lopend onderzoek 

Aarzeling over werking van dit 

instrument (behoefte, nut 

gebruiksvriendelijkheid)  

• Aarzeling of zo’n tool een goed instrument is 

• Eerst een onderzoek vanuit het perspectief van de 

gebruikers: waaraan hebben zij behoefte en wat helpt 

hen? 

Nota bene 

 Communicatie-strategie + 

tool (‘hulpdoelstelling’) 

Ligt braak • Gebrek aan capaciteit en Corona een van de  

oorzaken 

• Wel urgent; overzicht wordt gemist, medewerkers 

onvoldoende aangesloten bij wat er in Platforms en 

andere gremia gebeurt 

• Allereerst onderzoek waaraan vanuit de optiek van de 

gebruikers behoefte is alvorens een formule, een 

medium en een kanaal te kiezen 

• Darbij borgen dat er voldoende kwaliteit en capaciteit is 

om communicatie als tool ‘in de lucht te houden’ 
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II.3 STURING OP RISICO’S: OBSERVATIES 

 

In Programmaplan worden risico’s beschreven en aangegeven welke maatregelen zouden moeten 

worden genomen om deze risico’s te managen. 

 

Risico omschrijving Waarschijn-
lijkheid 

Impact Maatregel Observaties  najaar 2020 

Te weinig capaciteit op 
programma 

hoog Programma kan 
momentum niet 
vasthouden 

Vrijmaken capaciteit • Belangrijk knelpunt 

• Incidenteel bijgesprongen door 
ZonMw en RIVM 

• Bijstand vanuit Flexpool nog niet 
gelukt 

• Niettemin wel momentum op pijlers 
1 en 2; op 3 niet! 

Onvoldoende borging 
taken kenniscoördinator 

hoog Door hoge werkdruk 
blijft KC sluitpost, en 
komt onvoldoende tot 
ontwikkeling 

Directeuren overtuigen van 
belang goede 
kenniscoördinatie 
 
Extra processtap in uitzetten 
onderzoek: akkoord 
kenniscoördinator 

• Senioriteit verbeterd 

• KCO belangrijke schakel in de 
borging van de taken van de KC’s 

• Blijft kwetsbaar 
 
 

Onvoldoende borging 
MT-kennis 

hoog Door hoge werkdruk 
neemt (niveau) 
deelname af 

Directeuren overtuigen van 
belang goede kennisfunctie 
 
 

• Mislukt 

• Maakt verbindingen extra 
kwetsbaar; met name pijlers 1 en 3 
loopt hierdoor gevaar. 

Onvoldoende inzet 
directies bij 
Kennisplatforms 

hoog Door onvoldoende 
betrokkenheid werken 
adviezen KP niet door in 
kennisprogrammering 

Directies overtuigen dat bij 
KP inzet nodig is om tot 
betere kennisprogrammering 
te komen 

• Gespreksrondes lopen, maar nog 
weg te gaan 

• Borging binnen directies 
aandachtspunt om interfaces te 
versterken 

•  Kennisagenda’s moeten worden 
omarmd, alsof ze van hen zijn 

•  Dan zullen kennisprogramma’s 
meer worden gericht door de 
Kennisagenda’s 

• En dan zullen ook meer gerichte 
opdrachten worden verstrekt aann 
RIVM en ZonMw 

Onvoldoende 
betrokkenheid directies 
bij interdepartementale 
activiteiten 

Middel Onvoldoende benutten 
van kansen  

Directies overtuigen van 
belang interdepartementale 
activiteiten  

• Stappen gezet. 

• MT-Kennis moet!! 

Onvoldoende inzet bij 
internationale 
activiteiten 

hoog Onvoldoende benutten 
van kansen  voor 
internationale 
samenwerking, en voor 
gebruik internationale 
middelen  

Versterken inzet vanuit 
directie IZ 

• IZ probleem, geen onwil maar 
gebrek aan capaciteit 

• Binnen directies nog ver-van-mijn-
bed-show  

Onvoldoende budget 
voor ontwikkelen 
kennisloket 

Middel Advisering en 
ondersteuning komen 
onvoldoende tot 
ontwikkeling 

Budget beschikbaar stellen • Budget realiseren, structureel 
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II.4 EERSTE EVALUATIE VAN DE DRIE DOELSTELLINGEN EN DE EFFECTUERING ERVAN 

 

• De gesprekspartners (her)kennen de drie doelstellingen in meer of mindere mate. Daarbij vinden 

ze deze doelstellingen legitiem en nastrevenswaardig. Wel is het zaak de doelen meer bekend te 

maken en levend te houden binnen de departementale beleidsorganisatie 

 

• De afgelopen twee jaar zijn veel acties geïnitieerd en resultaten bereikt, zo laten bovenstaande 

tabellen zien.  

o Doelstelling 1 (kwaliteit): er zijn forse stoppen gezet en resultaten geboekt; het komt nu aan 

op het blijven geven van impulsen om deze doelstelling levend en levendig te houden. 

o Doelstelling 2 (samenhang): ook hier zijn forse stappen gezet, maar de resultaten zijn nog 

wat diffuus en fragmentarisch, waardoor strategische focus nog onvoldoende uit de verf 

komt. 

o Doelstelling 3 (overzicht): in de realisatie van deze doelstelling is nog betrekkelijk weinig 

voortgang geboekt. Hierdoor weten we binnen VWS nog altijd niet wat we wel en niet 

weten. 

o De communicatiefunctie als ‘hulpdoelstelling’ is nog niet geactiveerd. 

 

• Het risicoprofiel is ten opzichte van de ex ante inschatting van 2018 niet veel lager geworden. De 

voorgenomen maatregelen hebben niet voldoende dan wel toereikend hun werking gehad, als ze 

al zijn getroffen. 
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HOOFDSTUK III: DE VIJF EVALUATIEVRAGEN BEHANDELD 
 

In dit hoofdstuk worden, met behulp van een procesmodel, de vijf evaluatievragen beantwoord 

geformuleerd. 

 

III.1 PROCESMODEL WAARIN DE VIJF EVALUATIEVRAGEN GEPLOT 

 

De vijf evaluatievragen zijn: 

Vraag 1: Aanpak kennisplatforms ervaren als toekomstbestendige inrichting kennisfunctie?  

Vraag 2: In hoeverre sluit deze aanpak aan bij politiek-bestuurlijke actualiteit? 

Vraag 3: Welke activiteiten in gang gezet om kwaliteit opdrachtgeverschap beleidsmedewerkers te 

versterken? 

Vraag 4:Worden deze activiteiten door beleidsmedewerkers als opdrachtnemers als voldoende 

ervaren?  

Vraag 5: Hoe organiseert VWS overzicht op interne kenniscreatie; welke verbeterpunten hierin te 

brengen? 

 

In figuur 2 staan de verschillende deelprocessen van het (departementale) kennisproces benoemd; 

de vijf vragen hebben we in dit procesmodel een plaats gegeven. 

 

Figuur 2: De (departementale) kenniscyclus 

 

We onderscheiden de volgende deelprocessen: 

I. Het proces op weg naar de Kennisagenda’s. 

II. Het proces op weg naar de (inter-)departementale kennisprogramma’s. 

III. Het proces op weg de opdrachtverlening aan onderzoekinstituten. 

IV. Het proces op weg naar de realisatie van de onderzoekopdrachten (monitoren en begeleiden). 

V. Het proces naar de benutting van de verkregen en beschikbare kennis. 

VI. Het proces van de evaluatie als een van de inputs voor een nieuwe rond van de Kennisplatforms. 
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Aanpak 

Hieronder worden de vijf evaluatievragen behandeld, als volgt: 

• In de paragrafen III.2 – III.4 staan de bevindingen en observaties uit de interviews geordend met 

behulp van de departementale  kenniscyclus. 

• De beantwoording van de vijf vragen vindt plaats in paragraaf III.5. 

 

 

III.2 DE EVALUATIEVRAGEN 1 EN 2 (TOEKOMSTBESTENDIGHEID PLATFORMS EN POLITIEK-BESTUURLIJKE  

ACTUALITEIT) 

 

De vragen 1 en 2 hebben betrekking op de deelproces I en II; hierin wordt gewerkt aan het tot stand 

brengen van de Kennisagenda’s en ook aan de Kennisprogramma’s al dan niet in het kader van de 

topsectoren en de (inter)departementale programma’s. 

 

Figuur 3: De deelprocessen I en II uitgelicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristieken deelproces I (op weg naar Kennisagenda’s) 

 

Centrale actoren zijn  

• De Kennisplatforms waarin relevante partijen (wetenschap, veld en beleid) zijn 

vertegenwoordigd.  

Wat  

• De werkzaamheden zijn per Kennisplatform gericht op het tot stand brengen van een 

(innovatieve) kennisagenda die (ook) richting geeft aan de (departementale) kennis- en 

onderzoekprogramma’s.  

Voor wie 

• Praktijk, wetenschap en beleid van VWS, maar ook interdepartementaal (topsectoren, NWA, EU).  

Hoe  

• In Kennisplatforms vinden gesprekken met behulp van evaluaties, metastudies, de Staat Vgz en 

Zorg en ook  met inbreng van ateliers, CoP’s, burger-, patiënten- en cliëntenpanels. 
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Door wie 

• Kennisplatforms worden extern ondersteund: gericht op secretariaat en inhoudelijke bijdragen 

(onderzoek, rapportage); hiervoor zijn door MEVA op incidentele basis financiële middelen 

gereserveerd. Daarnaast heeft ZonMw middelen beschikbaar gesteld vanwege het belang dat dit 

kennisinstituut hecht aan de platforms. 

Rol en inbreng CSO 

• Strategisch inhoudelijke impulsen en op gang brengen platforms. 

 

Karakteristieken deelproces II (op weg naar departementale kennisprogramma’s) 

 

Centrale actoren zijn  

• De Bestuursraad, de CSO, de beleidsdirecties binnen de verschillende directoraten-generaal 

alsmede de VWS-medewerkers die de zorg hebben voor de VWS-inbreng in de 

interdepartementale programma’s (topsectoren, NWA) en in de Europese programma’s. 

Wat  

• De werkzaamheden zijn gericht op het tot stand brengen van een samenhangende en 

strategische inzet in het voor VWS relevante kennisdomein. Naast de Kennisagenda’s worden 

ook andere signalen en inputs verwerkt. Het betreft hier, bijvoorbeeld, kennisvragen op het 

gebied van sport en overgewicht of ouderdom en ondervoeding, de inbrneg in de  topsectoren, 

de Nationale Wetenschapsagenda en het Groeifonds.  

Hoe  

• Door de missies is de gerichtheid van de Kennisplatforms toegenomen 

• Op dit moment nog geen uitgekristalliseerde procedures en werkwijzen om de resultaten van de 

Kennisplatfoms in de departementale programmering te integreren met andere 

interdepartementale en ook departementale inputs. 

Rol en inbreng CSO 

•  Activiteiten gericht op bundeling en integratie vooral verricht door CSO. 

 

Bevindingen (uit interviews) over deze twee deelprocessen 

De opmerkingen die tijdens de interviews zijn gemaakt, worden hieronder in een aantal rubrieken 

weergegeven. 

 

Bijdrage aan doelstellingen ‘Versterking departementale kennisfunctie’ 

• De Kennisplatforms en Kennisagenda’s leveren in aanleg een belangrijke bijdrage aan de eerste 

doelstelling van het CSO-plan: het versterken van de samenhang in kennisvragen op domein-

overstijgende, strategische kennisthema’s, en deze met praktijk verbinden.  

• De agenda’s zouden in het vervolg meer focus moeten krijgen, meer toegespitst op de 

strategische kennisprioriteiten. 

• Effecten ervan moeten nog blijken in de vertaling die ze krijgen in de departementale 
programma’s, de topsectoren, de NWA en de Europese programma’s / fondsen. 

• Aan de twee andere doelstellingen (waarborgen kwaliteit opdrachtgeverschap en overzicht 
organiseren op interne kenniscreatie) leveren Kennisplatforms en Kennisagenda’s geen directe 
bijdrage. Dat is ook niet de bedoeling.  

 
Departementale betrokkenheid 

• Naarmate de geïnterviewden verder afstaan van de Kennisplatforms neemt het zicht af op wat er 

gaande is binnen de Kennisplatforms en zijn ze ook minder bekend met de inhoud en de impact 
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van de Kennisagenda’s voor hun eigen werkzaamheden. De agenda’s ‘landen (nog) niet  bij 

beleid’. De doorvertaling naar programma’s en projecten binnen directoraten en directies wordt 

daardoor gezien als een zorgpunt.  

• Voor de beleidsmedewerkers en (in iets mindere mate) de kenniscoördinatoren rijst daarbij de 

vraag: what’s in for me/us? Wat betekenen de agenda’s voor ‘mijn’ werkzaamheden? 

• De departementale kennisfunctie lijkt hierdoor soms ‘op een bak met scherven’: alle 

bestanddelen van de kennisfunctie zijn belegd, maar de samenhang is soms behoorlijk zoek. Het 

risico is aanwezig dat de kennisplatforms een soort ‘parellel universum’ worden, dat geen relatie 

heeft met de werkzaamheden binnen de directoraten en directies.  

• Anderzijds wordt aangegeven dat er wel degelijk voorbeelden zijn dat de vertaalslagen worden 

gemaakt. In elk geval is dit het geval in het kader van de departementale programma’s / 

topsectoren; dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door personele verbindingen. 

• Het gevoelen is dat het MT-Kennis en het KCO een belangrijke rol zouden moeten spelen in het 

zorgen voor de verbindingen tussen Kennisagenda’s en de wat er in de departementale 

organisaties gaande is. Met name het MT-Kennis is nog niet goed van de grond gekomen; dit 

heeft het goed en effectief functioneren van het KCO enigszins belemmerd (KCO heeft overigens 

wel behoorlijk gefunctioneerd; zie par. …). Een beter functioneren van deze overlegorganen zou 

ook het bottom up proces kunnen bevorderen. 

 

Aansluiten bij politiek-bestuurlijke actualiteit 

• De bewindslieden zijn betrokkenheid en aanwezig. 

• De ambtelijke leiding (DG’s en directeuren) zijn nadrukkelijk betrokken bij de Platforms. 

• De Hoofdlijnakkoorden zijn een relevante referentie. De nuance hierbij is dat  

o De link met het Preventie-akkoord is minder direct dan die die bij de Hoofdlijnakkoorden 

JZOJP.  

o De binding met de politiek-bestuurlijke actualiteit lijkt hierdoor bij JZOJP beter gewaarborgd 

dan bij Preventie. 

 

Procesopmerkingen over de Kennisplatforms 

• De inhoudelijke en secretariële inbreng van externe professionals is een belangrijke 

succesvoorwaarde geweest. Zij leverden capaciteit en kwaliteit. 

• De processen behoeven verdere optimalisatie om de tijdsbelasting van alle deelnemers 

beheersbaar te houden. 

 

Procesopmerkingen over de vertaalslagen naar de departementale programmering 

• Dit proces begint allengs op gang te komen. 

• De CSO heeft inmiddels de eerste stapjes gezet; gesprekken worden gevoerd met de 

verschillende directies. 

• Er wordt urgentie gevoeld om dit proces te activeren met het oog op het bundelen en integreren 

van alle signalen en inputs om aldus te komen tot een strategische inzet van VWS in het 

kennisdomein die richtinggevend is voor het handelen van de VWS-directies en ook van de 

vertegenwoordigers in de interdepartementale programma’s (topsectoren, NWA) en in Europa. 

 

Rol en inbreng CSO 

• Het heeft de CSO en de MEVA-medewerkers veel tijd en energie gekost om de twee Platforms 

van de grond te krijgen. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het richten, inrichten 
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en realiseren van de twee Kennisplatforms in termen van doel, werkwijze, leden en 

omgangsvormen. 

• De CSO wordt daarbij gezien als degene die door zijn aanwezigheid en optreden als een van de 

weinigen die de verbindingen organiseert en borgt tussen de departementale organisatie en de 

platforms, hij zorgt voor een ‘warme overdracht’. Deze werkwijze maakt de departementale 

kennisfunctie wel kwetsbaar. 

• Bovendien dreigt de CSO door de tijd en energie die hij/zij moet steken in het organiseren van de 

verbindingen en de coördinatieverbanden te weinig tijd over voor het bevragen van 

management en medewerkers over strategische vragen waardoor de aanjaagfunctie in het 

gedrang komt. Komt de inhoudelijke samenhang betreffende kennisvragen op de domein-

overstijgende en strategische kennisthema’s van VWS niet ten goede. 

 

 

III.3 DE EVALUATIEVRAGEN 3 EN 4 (KWALITEIT OPDRACHTGEVERSCHAP) 

 

De vragen 3 en 4 hebben betrekking op de deelprocessen III en IV; hier wordt gewerkt aan het 

verstrekken van opdrachten aan onderzoekinstellingen Vergeleken met de deelprocessen I en II is 

binnen VWS met deze deelprocessen al een langere tijd ervaring opgedaan. 

 

Figuur 4: De deelprocessen III en IV uitgelicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristieken deelprocessen III en IV (opdrachtverlening en monitoring) 

 

Centrale actoren  

• De beleidsdirecties binnen de verschillende directoraten-generaal, meer in het bijzonder de 

beleidsmedewerkers, de accounthouders en de kenniscoördinatoren. 

Wat  

• De werkzaamheden zijn gericht op het verstrekken van opdrachten conform geldende 

procedures, regelingen en beschikbare professionaliteit en vervolgens ook het volgen en 

monitoren van de uitvoering ervan. 

Met wie 

• De kennispartners en contractpartijen, meer in het bijzonder de accounthouders bij de 

kennisinstellingen. 
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Hoe 

• Scoping en focussing via gesprekken met inputs als de strategische kennisagenda’s, de 

directieprogramma’s en projecten, programma’s en opgaven. 

• Inzicht en overzicht behoeften en vragen (veld en beleid). 

• Inzicht en overzicht beschikbare middelen. 

• Onderhouden van relaties met accounthouders. 

Door wie 

• Beleidsmedewerkers daarbij ondersteund door de kenniscoördinatoren. 

Rol en inbreng CSO 

• Gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het opdracht geven en monitoren (onder meer 

via opleidingen en trainingen). 

 

Bevindingen uit de interviews over deze twee deelprocesse 

De opmerkingen die tijdens de interviews zijn gemaakt, worden hieronder in een aantal rubrieken 

weergegeven. 

 

Bijdragen opleidingen/trainingen aan de drie doelstellingen / pijlers 

• De trainingen hebben geen directe bijdrage geleverd aan het versterken van de 

domeinoverstijgende en strategische kennisthema’s. Dat was ook niet de directe bedoeling. Wel 

zijn er met deze trainingen condities gecreëerd om in het vervolg hier meer aandacht aan te 

geven. 

• De trainingen hebben een directe bijdrage geleverd aan het versterken en ook borgen van de 

kwaliteit van de opdrachtverlening. Deze trainingen behoeven wel een vervolg. 

• Aan het organiseren van het overzicht op de kenniscreatie hebben de trainingen geen bijdrage 

geleverd. Dat was ook niet de bedoeling. 

 

Winst- en aandachtspunten 

• Stappen gezet; onomkeerbaar!  

• Trainingen gehouden (eerst pilot, nu regulier aan het worden) (materiaal beschikbaar) 

o Deze worden op prijs gesteld en gewaardeerd.  

o Deze zijn gericht op meer senioriteit en professionaliteit   

o Mooi dat ook kennispartners meedoen: meer begrip voor elkaars situatie, mogelijkheden en 

constraints; en daarmee: ook bespreken van integriteit van ieders perspectief 

o Ook mooi omdat het vorm van kenniscirculatie mogelijk maakt 

• Door de trainingen krijgen de beschikking over een gemeenschappelijke ‘taal’; dit bevordert de 

kwaliteit van zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap. 

• Het is nu vooral een kwestie van volhouden: naast herhalen ook verdiepen.  

• Uitwisseling van ervaringen tijdens trainingen wordt gezien als een belangrijke manier van leren. 

• Naast kennisoverdracht tijdens trainingen voortaan ook meer daadwerkelijk oefenen 

(bijvoorbeeld rollenspel, perspectiefwisseling); daarbij zijn volgende vragen behulpzaam: 

o Hoe vanuit beleidsvragen tot kennis-/onderzoekvragen te komen? 

o Hoe in gesprek met kennispartners gebruik te maken van hun inzichten en deskundigheden 

en ook hoe te achterhalen wat er al aan kennisvoorraden zijn? 

o Hoe scherp te worden in de deliverables? 
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o Hoe om te gaan met de kennisinstellingen? Er zijn grote verschillen tussen aan de ene kant 

van het spectrum het SCP (claimt ‘autonome’ positie) en aan de andere kant de 

contractpartijen (‘uurtje factuurtje’). 

• Het kennispartnermodel begint te werken (overleg over de vraag – achter de vraag – wat is er al). 

Hierbij is de deskundige inbreng van de kennisinstituten van grote betekenis: hun overzicht, hun 

kennis van wat er als is, hun inschatting wat mogelijk is, e.d. 

 

Knelpunten betreffende vraagarticulatie 

 

Perspectief kerndepartement 

• Binnen het kerndepartement is het nog geen vanzelfsprekendheid de vraag te stellen welk type 

onderzoek nodig is vanuit de strategische opgaven waarvoor VWS staat. Het kan in principe gaan 

om geheel uiteenlopende vormen van onderzoek: 

o Data verzamelen. 

o Monitoren van ontwikkelingen. 

o Onderzoek gericht op identificeren van trends en ontwikkelingen; scenario’s. 

o Onderzoek ten behoeve van beleidsprojecten en opgaven. 

o Onderzoek ten behoeve van implementatievragen.. 

o Effectonderzoek. 

Het wordt wenselijk geacht per thema/opgave scherper te worden aan welk type onderzoek 

behoefte is. Daarbij hoort ook de expliciet vraag voor wie het onderzoek is bedoeld: 

o Voor het veld. 

o Voor de wetenschap (nieuwe kennis). 

o Voor het beleid (onder meer hoofdlijnenakkoorden en de uitvoering / implementatie van 

nieuw beleid. 

 

• De kwaliteit van het proces van vraagarticulatie verschilt per aggregatieniveau: 

o Binnen de directies verloopt dit proces redelijk, hoewel de scoping altijd beter kan; de kans 

op wat een enkeling ‘getuigenisprogramma’s’ noemt, is niet denkbeeldig; hiermee wordt 

bedoeld dat er ruimte is voor onderzoek dat vooral voortkomt uit persoonlijke voorkeuren.  

o De directie-overstijgende vraagarticulatie komt moeizaam op gang mede omdat de 

doorvertaling vanuit kennisagenda’s en de missies nog onvoldoende plaats vindt. 

o De departementale vraagarticulatie staat nog in de kinderschoenen, mede omdat de 

vertaling vanuit de kennisagenda’s, de hoofdlijnenakkoorden, de missies en de topsectoren 

nog niet voldoende is gestroomlijnd en geborgd. Wel is met de instelling van de CSO en het 

MT-Kennis hiermee een voortvarend begin gemaakt, maar de weg is nog lang. 

o Hierdoor ligt inzake de vraagarticulatie ‘de bal’ teveel bij de kennisinstellingen(ZonMw en 

RIVM); die hebben als gezegd een waardevolle en relevante inbreng, maar wel (begrijpelijk) 

vanuit hun perspectief. VWS hierdoor teveel in afhankelijke rol, onvoldoende proactief, te 

weinig strategische focus 

• Er is nog onvoldoende bekendheid met de institutionele inrichting van het kennislandschap: hoe 
ziet de verkaveling van de strategische profielen en rollen van de verschillende kennisinstituten 
eruit? Daarnaast zijn er niet altijd persoonlijke relaties met de sleutelspelers binnen de 
verschillende kennisinstituten.  
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• Door deze tekortschietende bekendheid: 

o Komt tijdens de co-creatie en de vraagarticulatie onvoldoende de vraag aan de orde welke 

bundeling van expertise mogelijk is in zoiets als ‘consortia-projecten’ (joint projects) waaraan 

meerdere instellingen een bijdrage leveren. 

o Liggen (onnodige) dubbelingen op de loer. 

• De directies zijn onvoldoende voorbereid op het tijdig en kwalitatief goed beoordelen van de 

jaarplannen van de kennisinstituten, maar ook van de EU-programma’s. Er is niet altijd 

toereikend tijd en capaciteit hiervoor gereserveerd. Daarbij komt dat soms op zeer korte termijn 

moet worden gereageerd; dat komt vooral voor bij EU-programma’s, die zijn bovendien vervat in 

dikke en niet al te toegankelijke documenten. 

 

Perspectief kennisinstellingen 

• De kennisinstellingen ervaren aan de zijde van het beleidsdepartement een tekort aan 

deskundigheid in het proces van vraagarticulatie alsmede een gebrek aan coördinatie tussen 

directies / directoraten. Dat komt mede door de vele personele wisselingen. Wel merken ze dat 

er met de komst van de CSO meer aandacht is voor directie-overstijgende coördinatie.  

 

Knelpunten betreffende tijd en capaciteit 

• Veel beleidsmedewerkers en kenniscoördinatoren ervaren dat ze onvoldoende tijd hebben om 

hun werkzaamheden naar behoren te vervullen. 

• Daarbij zijn de ondersteunende systemen en processen niet altijd op orde, bijvoorbeeld de 

ondersteuning vanuit de financiële functie waar het goed om het gaat om het financieel-

administratief beheer van in uitvoering zijnde onderzoekprojecten. 

 

Rol /  inbreng CSO 

• De CSO is in deze processen betrokken als de initiator en organisator van de trainingen. 

• Daarnaast heeft de CSO een inbreng in de vraagarticulatie op het domeinoverstijgende niveau. 

 
 

III.4 EVALUATIEVRAAG 5 (INTERNE KENNISCREATIE) 

 

Vraag 5 heeft betrekking op deelproces interne kenniscreatie, circulatie en benutting van kennis in 

de beleidsontwikkeling en uitvoering. 

 

Figuur 5: het deelproces V uitgelicht 
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Deelproces V (naar benutting) 

 

Centrale actoren  

• De beleidsdirecties binnen de verschillende directoraten-generaal.  

Wat  

• De werkzaamheden zijn gericht op het benutten en toepassen van kennis in de 

beleidsontwikkeling (opgaven, projecten en programma’s, issues) 

Voor en door wie  

• Beleidsmedewerkers en programmamanagers de directies. 

• Bijgestaan door de kenniscoördinatoren. 

Hoe 

• Het gebruiken van kennissystemen. 

• Het kennen van relevante deskundigen binnen de verschillende kennisinstituten ZonMw, RIVM, 

SCP enz. 

Rol en inbreng CSO 

• Het initiëren van activiteiten om dit proces te activeren, bijvoorbeeld via opleidingen en 

trainingen en het tot stand laten brengen van systemen die behulpzaam voor 

beleidsmedewerkers om zicht te krijgen wat er aan kennis is en hoe daar toegang tot te krijgen 

en die vervolgens ook te benutten in de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering. 

 

Bevindingen uit de interviews over dit deelproces 

De opmerkingen die tijdens de interviews zijn gemaakt, worden hieronder in een aantal rubrieken 

weergegeven. 

 

Bijdrage interne kenniscreatie / circulatie aan de drie doelstellingen / pijlers 

• In de praktijk nog weinig van terecht gekomen van het activeren van dit proces. Er is nog een 

lange weg te gaan om de doelstelling ‘overzicht’ gerealiseerd te krijgen. 

 

Versplinterd, gefragmenteerd: we weten niet wat we weten en ook niet weten 

• Er wordt weinig urgentie gevoeld om het overzicht te organiseren. Het gebruik van kennis als 

‘grondstof’ in de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering is niet altijd een 

vanzelfsprekendheid. Beleidsmedewerkers voelen zich niet van nature ‘kenniswerkers’. 

• Er is binnen VWS nog onvoldoende bekend welke kennis er 

binnen en vooral tussen de directies / directoraten is. Het 

ontbreekt aan kennisbanken, databases en/of intranet die up to 

date en gebruikersvriendelijk zijn. 

• Binnen de directies is sprake van een behoorlijke 

kenniscirculatie; tussen de directies en de directoraten is dat in 

veel mindere mate het geval. Wel vindt er overal op een diffuse 

wijze verspreiding van kennis plaats als gevolg van personele unies en informele relaties. Deze 

diffusie heeft soms het karakter van een ‘percolator’: kennis sijpelt gefilterd door. 
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• Door mobiliteit en gebrek aan behulpzame systemen en processen is het institutionele geheugen 

gebrekkig. Sommige medewerkers zijn een bron van kennis, anderen fungeren amper als een 

kennisfonds.  

• De met VWS verbonden kennisinstituten borgen in belangrijke mate het behoud en de 

vernieuwing van de kennisfondsen. 

• Hoewel de accounthouders een goede relatie onderhouden met de kennisinstituten, ontbreekt 

het soms aan goede contacten in de volle breedte van de grote en gelaagde kennisinstituten. 

Hierdoor wordt lang niet altijd tijdig de beschikbare kennis tijdig ‘opgehaald’ en wordt soms 

overbodig onderzoek uitgezet. Pogingen om een kennisloket te creëren dat hierin zou moeten 

voorzien zijn op dit moment op niks uitgelopen. 

 

Condities niet optimaal 

• De systemen zijn onvoldoende gericht op de circulatie en de benutting van kennis, zoals 

overzichten van lopend onderzoek en afgerond onderzoek, databases / kennisportaal, 

vraagbaakfunctie, levend houden van rapportenkalender.  

• De omgangsvormen binnen en tussen directies / directoraten gericht op circulatie en benutting 

van kennis zijn suboptimaal. KCO en MT-kennis zouden hierin een conditionerende rol moeten 

gaan spelen.  

  

 

III.5 DE ANTWOORDEN OP DE VIJF VRAGEN  

 

Met behulp van de kenniscyclus hebben we in de vorige paragrafen de vijf vragen behandeld. In 

figuur 6  staan de antwoorden zeer beknopt genoteerd. Onder de figuur worden ze uitgebreid 

verwoord. 

 

Figuur 6: de vijf antwoorden, geplot in de (departementale) kenniscyclus 

 

 

Antwoord op vraag 1: aanpak kennisplatforms toekomstbestendig, MITS: 

• Het kerndepartement impulsen blijft geven aan de kennisplatforms. 

• De politiek-bestuurlijke inbreng geactiveerd blijft. 
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• De inbreng vanuit het veld en de wetenschap gezaghebbend is en blijft. 

• Voldoende tijd, capaciteit en kwaliteit beschikbaar is. 

• De interfaces tussen enerzijds de kennisplatforms en de agenda’s en anderzijds de 

departementale organisatie bestendig wordt ingericht en geborgd. 

• De CSO voldoende tijd en ruimte heeft om (mede) de strategische kennisthema’s te formuleren 

en te bespreken met alle relevante partijen, binnen en buiten VWS. 

 

Antwoord op vraag 2: aanpak kennisplatforms sluit aan bij politiek-bestuurlijke actualiteit, MITS: 

• Er periodiek ruimte wordt gemaakt voor impulsen vanuit de politiek-bestuurlijke actualiteit, 

zonder daarbij de strategische focus uit het oog te verliezen. 

• Zichtbaar te maken dat de doorvertaling van de kennisagenda’s naar de (inter)departementale 

kennisprogramma’s bijdraagt aan de kwaliteit van de beleidsontwikkeling en de 

beleidsimplementatie. 

• De bewindslieden actief blijven betrokken bij de kennisplatforms. 

 

Antwoord op vraag 3: kwaliteit opdrachtgeverschap beleidsmedewerkers is versterkt, MAAR: 

• Het proces van vraagarticulatie vergt continue aandacht door training, feed back en intervisie, 

met name op directie- en domeinoverstijgende opgaven en thema’s. 

• Het handelingsrepertoire dat nodig is om de vraagarticulatie in een interactief proces met de 

kennisinstellingen goed te laten verlopen, behoeft verder te worden ontwikkeld en ingeoefend. 

• Er is meer inzicht nodig in het complexe kennislandschap. Bovendien is het nodig dat 

medewerkers van het kerndepartement  direct contacten onderhouden met medewerkers van 

de verschillende kennisinstituten. Het helpt als VWS’ers en deze partners elkaar goed weten te 

bereiken, vanzelfsprekend met in achtneming van de eigen professionaliteit en 

onafhankelijkheid. 

• Het is voorts nodig dat ook op managementniveau waardering is voor en ondersteuning wordt 

gegeven aan de medewerkers die een rol hebben in het proces van vraagarticulatie. Goed 

inhoudelijk opdrachtgeverschap is immers een professie. 

 

Antwoord op vraag 4: activiteiten om de kwaliteit van het opdrachtgevers te versterken ervaren 

beleidsmedewerkers als positief en voldoende, MITS: 

• Deze activiteiten continuïteit houden en kwalitatief goed en inspirerend zijn 

• Het management voldoende tijd en ruimte geeft om hieraan deel te nemen. 

• Managers ook waardering tonen voor deze activiteiten en de inspanningen die medewerkers zich 

op dit gebied getroosten. 

 

Antwoord op vraag 5: VWS organiseert overzicht op interne kenniscreatie amper, WANT 

• Binnen het kerndepartement zijn geen mechanismen werkzaam die zorgen en borgen dat er 

departementsbreed een overzicht is op de beschikbare kennisvoorraden.  

• Pogingen om op een gebruikersvriendelijke wijze gebruik te gaan maken van de kennisvoorraden 

van de kennisinstellingen hebben vooralsnog nog weinig soelaas gegeven. 

• De nuance hierbij is dat binnen de directies het proces van creatie en circulatie wel redelijk loopt. 

• De suggesties die worden gedaan om het proces op gang te krijgen, zijn te ordenen naar twee 

dimensies: 

o De professionals. Naast het trainingen ten behoeve van het goede (inhoudelijke) 

opdrachtgeverschap is er reden om een leerlijn uit te zetten die is gericht op de vraag hoe 
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kennis kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van beleid en 

beleidsimplementatie. En meer specifiek: over welke competenties moeten 

beleidsmedewerkers, als kenniswerkers, beschikken om gebruik te maken van beschikbare 

kennisvoorraden binnen en buiten het departement, zoals databestanden, ‘survey kennis’, 

en trendstudies? 

o De ondersteunende (kennis)systemen. Wat is er nodig om de beschikking te krijgen over 

kennissystemen of wellicht beter: hoe is de toegang tot kennissystemen van kennispartners 

op een gebruikersvriendelijke manier te organiseren? Wat is te leren van ervaringen elders 

met kennisdraaischijven, datawarehouses en kennisloketten? Welke rol kunnen de 

kennispartners nemen om deze voorzieningen te creëren? 
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HOOFDSTUK IV: ADVIEZEN: OPTIMALISEREN EN VERBETEREN DEPARTEMENALE KENNISFUNCTIE 
 

In het verlengde van de antwoorden op de vijf vragen worden in dit hoofdstuk vijf adviezen 

geformuleerd die zijn gericht op het optimaliseren en verbeteren van de departementale 

kennisfunctie: 

• De strategische functie in de lijn te bekrachtigen (IV.1). 

• Het strategische profiel van de CSO te verhelderen en zichtbaarder maken (IV.2). 

• De positie van de CSO organiek te verhelderen (IV.3). 

• De conditionerende opgave beter in te vullen en te borgen (IV.4). 

• Het blijven benadrukken dat voorbeeldgedrag matters (IV.5). 

 

 

IV.1 ADVIES I: STRATEGISCHE KENNISFUNCTIE (IN DE LIJN) BEKRACHTIGEN  

 

In lijn met het organieke principe ‘decentraal’ en de bevindingen uit de hoofdstukken II en III is het 

advies inzake het bekrachtigen van de strategische kennisfunctie drievoudig. 

 

a. Nieuwe hiërarchie in de doelboom van het Programma Versterken Kennisfunctie VWS 

 

FORMULEER in het nieuwe Programma Versterken Kennisfunctie één strategische hoofddoelstelling en 

plaats daaronder drie pijlers. Onderstaande doelboom is een eerste proeve. Per pijler is het nodig de 

bestaande en nieuwe acties te groeperen. 

 

Figuur 7: Proeve van een doelboom met strategische doelstelling en drie pijlers 
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b. Strategische Kennisbrief 
 

PUBLICEER als Bestuursraad jaarlijks een strategische kennisbrief waarin opgenomen de strategische 

prioriteiten, speerpunten en kaders ten behoeve van de directoraten en directies en ook aan de 

werkzaamheden van de VWS-vertegenwoordigers in de interdepartementale programma’s en de 

Europese programma’s. Baseer deze prioriteiten en speerpunten op een reeks van inputs, zoals: 

• De VWS-missies, zoals: ‘vijf gezonde levensjaren meer’, ‘gezondheidsverschillen met 30% 

minder’. 

• De beleidsagenda’s VWS, het Regeerakkoord en vergelijkbare documenten. 

• De kennisagenda’s van de kennisplatforms. 

• De interdepartementale programma’s (topsectoren en de NWA), de Europese Programma’s en 

groeifondsen, de programma’s van de kennispartners). 

 

De CSO krijgt van de Bestuursraad de opdracht om in samenwerking met het MT-Kennis de bedoeling 

en de contouren van de Kennisbrief uit te werken, en na besluitvorming hierover de eerste Kennisbrief 

op te stellen. 

 

In figuur 8 staat de Strategische Kennisbrief gepositioneerd in de kenniscyclus; daarbij zijn ook de 

belangrijkste inputs opgenomen alsmede de richting van de outputs. 

 

Figuur 8: De Strategische Kennisbrief gepositioneerd 
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c. Hulpstructuren beter positioneren en belangrijk maken 

 

VERSTEVIGING van de strategische kennisfunctie zonder structuurwijzigingen is mogelijk, mits de  

hulpstructuren beter worden gepositioneerd. Figuur 9 geeft een beeld van de lijn- en hulpstructuren. 

 
Figuur 9: Lijn en hulpstructuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen wordt om de hulpstructuur als volgt (verder) te profileren. 

• Het MT-Kennis fungeert als het gremium dat:  

o Bijdraagt aan de inhoudelijke voorbereiding van de Kennisplatforms en ook aan de jaarlijkse 

Strategische Kennisbrief. 

o Een rol speelt in de doorgeleiding van de Strategische Kennisabrief naar de verschillende 

directoraten en directies en ook naar de strategische inbreng in de verschillende 

domeinoverstijgende programma’s (departementaal en interdepartementaal; Europa). 

o Ervoor zorgt dat ook tijdig de signalen bottom up uit de directies worden opgehaald. 

 

• De Portefeuillehouder in de Bestuursraad is het eerste aanspreekpunt voor het MT-Kennis. 

Hij/zij geeft blijk van zijn/haar belangstelling door (delen van de) bijeenkomsten met enige 

regelmaat bij te wonen. 

 

• Het KCO fungeert als het platform van de Kenniscoördinatoren en is daarmee ook het 

‘voorportaal’ van het MT-Kennis. 

o Als platform zorgt ze ervoor dat kennis en ervaringen worden uitgewisseld en signalen uit de 

directies worden geactiveerd. Daarnaast heeft het KCO een belangrijke stem in wat er de 

komende jaren aan training en opleiding nodig is. 

o Als ‘voorportaal’ zorgt ze ervoor dat de agenda van het MT-Kennis goed en tijdig wordt 

gevuld en de uitkomsten van de MT-Kennis in de eigen directies worden geadresseerd. 

o De CSO geeft samen met MEVA vorm aan de inrichting en werkwijze van het KCO 

 

• De CSO richt zich op het bevragen, aanjagen en initiëren als ook op het leggen van verbindingen 

binnen het departement; het MT-Kennis en het KCO zijn hierbij belangrijke platforms. Daarnaast 

vervult de CSO deze rol ook richting de kenniswereld en de CSO’s van de andere departementen.  
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IV.2 ADVIES II: STRATEGISCH PROFIEL EN ZICHTBAARHEID CSO VERSTERKEN 

 

Het advies is het profiel en de zichtbaarheid van de CSO binnen en buiten het departement als volgt 

te versterken.  

• BENADRUK en BEKRACHTIG van de AANJAAGROL in het kennisdomein. Aldus kan worden voorkomen 

dat de CSO teveel wordt gezien als een organisator en regelaar van de verschillende 

kennisprocessen. Het organiseren en regelen is, conform het principe ‘decentraal’, primair een 

aangelegenheid van de lijnorganisatie. De kennisfunctie mag niet worden ‘weggeorganiseerd’ 

naar de CSO en een enkele medewerker. 

 

• MAAK DE AANJAAGROL ZICHTBAARDER door de CSO te positioneren als de ‘verbindingsofficier’ binnen 

VWS en vooral ook tussen VWS, de academische netwerken en het ‘veld’ waar het gaat om de 

strategische kennisvragen. De CSO is daarmee een gezaghebbende boundary spanner (zie figuur 

10), die overal welkom is gevraagd en ongevraagd zijn/haar inbreng en adviezen mag geven. 

Hij/zij is daarom gerechtigd puntne te zetten op de agenda’s van de BSR, het MT-Kennis en het 

KCO te zetten, en ook desgewenst te verschijnen in de Kennisplatforms en de 

(inter)departementale programma’s. 

 
Figuur 10: CSO als boundary spanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ACTIVEER een COMMUNICATIEPLATFORM en een DEPARTEMENTALE KENNISCOMMUNITY: 

Ter bepaling van de gedachten hierbij een tweetal suggesties: 

o Richt in samenwerking met de afdeling communicatie een communicatieplatform in, waarin 

naast informatie over wat er gaande is binnen de kennisfunctie ook informerende en 

opiniërende artikelen komen te staan. Hierop komen ook linken te staan naar nieuwe 

publicaties en rapporten. Voorwaarde is dat hiervoor enige redactionele en logistieke 

ondersteuning nodig is. 

o Bespreek met het MT-Kennis en het KCO wat er nodig is om een kenniscommunity levend en 

levendig te houden. Anders gezegd: wat zijn de karakteristieken van een succesformule? 

Voorwaarde hierbij is dat enige inhoudelijke en logistieke ondersteuning nodig is. 
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IV.3 ADVIES III: POSITIE CSO ORGANIEK VERHELDEREN 

 

De organieke positie van de CSO  behoeft NIET te worden gewijzigd. Wel is het wenselijk het ambt 

ORGANIEK TE VERHELDEREN. Figuur 11 geeft een beeld van de relaties die de CSO heeft binnen het 

departementale netwerk. 

 

Figuur 11: Positie CSO organiek verhelderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat hier om het verhelderen van de verschillende relaties die de CSO heeft. 

• De CSO heeft een werkrelatie met D.MEVA die is gericht op het gezamenlijk realiseren van de 

conditionerende opgave van de CSO; zie hierover advies IV. 

• De CSO heeft een functionele relatie met 

o De Bestuursraad, in het bijzonder met de SG en de Portefeuillehouder; hiertoe worden 

afspraken gemaakt over een gezamenlijke agenda te bespreken tijdens het periodieke 

overleg. Daarnaast krijgt de CSO tijdig informatie over de agenda van de Bestuursraad voor 

zover relevant voor de (strategische) kennisfunctie. De Strategische Kennisbrief (Advies Ib) is 

hierbij een belangrijk instrument. 

o De CSO heeft ‘agendamacht’ in het MT-Kennis en het KCO. Dit houdt in dat ze onderwerpen 

mag agenderen en thema’s inbrengen. 

o De CSO heeft toegang tot de kennisplatforms.  

• De CSO heeft een functionele relatie met de departementale stafeenheden: 

o Met de directies Financiën en OBP over een budget voor opleidingen en trainingen, maar ook 

over budgetten die nodig zijn om in de departementale kennisfunctie de beschikking te 

krijgen voor kennissystemen en kennisloketten en ook voor communicatie (zie Advies IV). 

o Met de directie Communicatie over ondersteuning bij het vormgeven en realiseren van het 

communicatieplatform (Advies II). 
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IV.4 ADVIES IV: CONDITIONERENDE OPGAVE (BETER) INVULLEN EN BORGEN 

 

Om de departementale kennisfunctie te optimaliseren en het profiel en de organieke positie van de 

Chief Science Officer en staf (verder) te versterken is het noodzakelijk de conditionerende 

managementopgave goed in te vullen: het bepalen en beschikbaar stellen van voldoende middelen 

om de departementale kennisfunctie goed te kunnen uitvoeren. Het CSO-Jaarplan is hiervoor het 

voertuig. 

Het advies is de komende periode de volgende drie instrumenten c.q. werkwijzen uit te werken: 

 

Instrument a: normstelling en benchmark 

 

ONTWIKKEL, mede met behulp van een goede benchmark, een NORM waarmee: 

• Een geobjectiveerde uitspraak kan worden gedaan over de benodigde formatie en kwaliteit van 

de CSO (met office). 

• Een geobjectiveerde uitspraak kan worden gedaan over de benodigde formatie en kwaliteit die 

de beleidsdirecties behoren te hebben. 

• Een dergelijke normstelling is vergelijkbaar met wat gebruikelijk is binnen bijvoorbeeld de 

financiële en juridische functie binnen de rijksoverheid. 

 
Ter bepaling van de gedachten een voorbeeld. 

• Neem bijvoorbeeld als norm 2% van de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement (de ‘apparaatskosten’) 

voor de formatieve invulling van de totale departementale kennisfunctie.  

• Een snelle berekening hiervan zou opleveren dat minstens 6 miljoen hiervoor beschikbaar zou moeten zijn. In fte’s 

uitgedrukt zijn dat ongeveer 62 fte’s. Deze uitkomst staat ver af van de huidige capaciteit binnen VWS (zowel binnen 

beleidsdirecties als CSO) die althans voor de opdrachtgeverrol gereserveerd is; maar de kennisfunctie omvat natuurlijk 

meer dan de opdrachtgeverrol. Dat zal een nadere exercitie binnen de directies vereisen. 

• Een benchmark kan uitwijzen of deze 2% norm aan de hoge kant is; zo ja dan kan de norm worden aangepast. 

• Na vaststelling van norm en aantal fte’s kan de volgende uitwerking worden beproefd: 

o Een basisformatie voor de CSO met offcie die recht doet aan de functie, rol en taken van de CSO en haar office, in lijn 

met de adviezen die hiervoor zijn geformuleerd. 

o Een al dan niet geoormerkte formatie  voor de kennisfuncties per beleidsdirectie, waarbij de omvang van de formatie 

wordt gerelateerd aan de hoeveelheid middelen die een directie uitgeeft aan kennis en onderzoek 

 

GEEF de CSO de opdracht een uitgewerkt en onderbouwd voorstel te maken.  

• Hierbij wordt de CSO ondersteund door D.MEVA, FEZ en een lid van het MT-Kennis.  

• Bij het uitwerken en onderbouwen van de norm wordt gebruik gemaakt van benchmark over de 

kennisfunctie bij andere departementen voor zover die beschikbaar is. Het verdient daarom 

aanbeveling dat de RAWB als adviseur bij deze opdracht wordt betrokken. 

 

Instrument b: binnen de beleidsdirecties  professionaliseren van de (meer)jaarlijkse routines 
binnen de kennisfunctie 
 
De werkzaamheden die voortkomen uit de departementale kennisfunctie zijn nog onvoldoende 
vastgelegd in de routines van de directies, zoals daar zijn: 

• De werkzaamheden die voortkomen uit het werk van de kennisplatforms. 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de (inter)departementale kennisprogramma’s. 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de jaarlijkse taak om de plannen van de partners / 
stakeholders te beoordelen (ZonMw, RIVM, SCP e.v.a.). 

• De werkzaamheden die voortkomen uit de taak om onderzoekopdrachten uit te zetten en te 
volgen. 
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• De werkzaamheden die voortkomen uit de taak om onderzoekresultaten te verspreiden. 
 
Het ADVIES is: 

• Maak binnen het MT-Kennis en het KCO afspraken over de wijze waarop deze werkzaamheden 
het best kunnen worden uitgevoerd en welke ondersteuning de KC’s daarbij nodig hebben van 
de CSO, maar wellicht ook van de stafeenheid OBP. 

• Werk binnen het MT-Kennis en het KCO met een afgestemde jaaragenda en kalender waarin 
(ook) deze routines een plaats hebben. 

• Maak als CSO hiervoor een voorstel en bewaak de voortgang. 
 
Instrument c: een platform dat toegang biedt tot (beschikbare) kennis  
 
Het ADVIES is een onderzoek te starten naar best practices binnen en buiten de overheid inzake het 
verkrijgen van een gebruikersvriendelijke toegang tot kennisvoorraden op de voor VWS relevante 
beleids- en kennisgebieden. Ter bepaling van de gedachten: 

• Wat is er nodig om de kennisvoorraden van de kennispartners (RIVM, ZonMw, SCP e.a.) ook op 
een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk te laten zijn voor het VWS-kerndepartement? 

• Wat kan worden geleerd van de juridische kennis- en expertsystemen?  

• Wat kan worden geleerd van de wijze waarop in de advieswereld kennis toegankelijk wordt 
gemaakt? 

• In hoeverre en op welke wijze kunnen kennisnetwerken van VWS en kennispartners een 
stimulerende rol vervullen in het toegankelijk maken en benutten van kennis? 

 
 
IV.5 Advies V: (VOORBEELD)GEDRAG EN OOK SYMBOLIEK DOEN ERTOE 

 

Bovenstaande beleidskundige en organisatiekundige adviezen zijn bedoeld om het optreden van 

medewerkers en leidinggevenden nog meer te richten op het succesvol maken van de 

departementale kennisfunctie. Uiteindelijk komt het immers aan op het concrete gedrag van een 

ieder die een rol heeft in de departementale kennisfunctie. Twee nadere adviezen zijn bedoeld om 

dit gedrag positief te beïnvloeden.  

 

a. Voorbeeldgedrag 

Laat als leidinggevenden blijken dat het departementale handelingsperspectief ook KENNISGEDREVEN 

is; kennis is immers een departementale kernwaarde. VOORBEELDGEDRAG doet er toe. Dat kan 

bijvoorbeeld doordat de portefeuillehouder periodiek het MT-Kennis bezoekt of de DG’s en 

directeuren zichtbaar hun voordeel doen met wat er gaande is binnen het MT-Kennis en het KCO. En 

door de CSO actief te steunen in haar werk. 

 

b. Symboliek 

Organiseren is ook symboliseren. In het departementale taalspel is het van belang dat de woorden 

CSO, Strategische Kennisbrief, MT-Kennis, KCO en KC’s betekenisvol zijn. Het ambt van de CSO 

symboliseert immers de waarde en het belang dat VWS hecht aan kennis in een politiek-ambtelijke 

omgeving. 

ZORG er daarom voor dat de kennisfunctie in de departementale communicatie-uitingen prominent 

verschijnt. 
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1. Gesprekspartners 
 

Interviews 

• C. Baan 

• Bestuursraad VWS 

• B. van Elk (RIVM) 

• N. Kroon (MEVA) 

• H. van Oers 

• M. van Raaij (GMT)  

• D. Romein (KC Sport) 

• L. de Ruiter 

• R. Segaar (KC KZ) 

• V. Timmerhuis en M. Bakker (ZonMw) 

• L. Stultiëns (KC MO) 

• C. Wijnker (wnd. DGV) 
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2. Het kennislandschap 

 

Onderstaande figuur geeft een provisorisch beeld van het vraag-aanbodmodel binnen het 

kennislandschap van VWS. De vragers (VWS) en de aanbieders (de kennisinstellingen) treffen elkaar 

in processen van consultatie, co-creatie, vraagarticulatie en opdrachtverlening, monitoring en 

levering. 

 

Figuur 12: proeve van het VWS-kennislandschap 

 

 

 

• Consultatie/ interactie
• Co-creatie
• Vraagarticulatie (in licht van 

waarom’)
• Opdrachtverlening 

(deliverables, proces)
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ZonMw, RVS, e.v.a.)

• Eigen 
programma’s

• Onafhankelijk 
(wel verschillen)

• Warme relatie
• In opdracht 
• Onafhankelijk 

• In opdracht 
• Onafhankelijk 
• (ARVODI)

Aanbieders

Vragers 

Consortia


