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Terugkoppeling lancering 
Wat een mooi lanceringsfeest hebben we gevierd op maandag 8 maart jl! Zoals tijdens de 
bijeenkomst al aangekondigd volgt hierbij een terugkoppeling: een inhoudelijk verslag, de 
uitkomsten van het Breakout Festival en de filmpjes. De beloofde Q & A blijkt overbodig.  

We waren blij te merken dat ruim 140 mensen zich aan hadden gemeld voor de lancering en 
daarmee aangaven nieuwsgierig te zijn naar het MEE lab. Alle aanmelders ontvingen vooraf een 
kleine verrassing per post: 6 LEGO blokjes. Meer informatie zou bij de bijeenkomst volgen… 

Vanuit een prachtige studio bij de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden konden we als MEE lab 
live en corona-proof de bijeenkomst leiden en via ZOOM digitaal ‘aan tafel gaan’ met de deelnemers.  

Na een welkom door Roos Edens 
(projectleider) en een korte kennismaking 
met ‘de mensen van het MEE lab’ (Fokko-Jan 
van der Ploeg, Job van ’t Veer en Laura Vuijk) 
nam Fokko-Jan iedereen mee in een korte 
schets van de ontstaansgeschiedenis.  

“In 2018 werd het eerste contact gelegd 
tussen MEE Noord en lector Job van ’t Veer, 
betrokken bij het lectoraat Digitale Innovatie 
in Zorg en Welzijn.  

MEE legt de focus heel erg in het hier en nu in 
haar aanbod, maar vroeg zich ook af op welke manier ze meer kan betekenen op innovatie- en  
beleidsniveau. Vanuit die insteek zijn we in gesprek gegaan met de NHL en hoorden we over Design 
Thinking. En hebben we elkaar gevonden! De doelstelling daarbij was om het verschil te willen gaan 
maken richting échte verbeteringen.  

Er gebeurt al veel goeds in zorg en welzijn, maar er zijn van die ingewikkelde problemen, wicked 
problems, waar niet zo makkelijk een oplossing voor is. Wat zou het mooi zijn om daar iets voor te 
ontwikkelen, om nieuwe wegen te ontdekken en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. We zijn 
met een aantal mensen dit verder gaan verkennen tot er eind 2018 een duidelijk idee lag. Met dat 
idee zijn we naar stichting  SOM gegaan, een stichting ter ondersteuning van mensen met een 
beperking. We hebben daar het idee gepresenteerd, want er moet natuurlijk wel geld bij. Stichting 
SOM was enthousiast geworden. Zo hebben we 2019 gebruikt om inhoudelijk te verkennen, co-
creatief en iteratief aan de slag te gaan: wat willen we 
precies, hoe gaan we dat doen, volgens welke 
randvoorwaarden. Daarbij hebben we een 
voorbeeldproject genomen:  

47 % van de gedetineerden in Nederland heeft een (al 
dan niet herkende) licht verstandelijke beperking 
(LVB). Het Ministerie van Justitie is daar ook erg mee 
bezig: hoe kunnen we betekenis geven aan hun 
afdoening, hun straf, want hun recidiveniveau is hoger 
dan dat van mensen zonder LVB. Met recht een type 
project wat geen vanzelfsprekende oplossing heeft en dus zeer geschikt voor het MEE lab.  
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Eind 2019 stond het MEE lab als een huis. Wat is het MEE lab? Er is veel over te vertellen, check onze 
website www.meelab.nl. We zijn een netwerkplatform, georganiseerd door de NHL en MEE Noord, 
maar in de uitvoering werken we samen met tal van partijen. We willen uitvoering geven aan een 
aantal projecten. Insteek is afhankelijk van de aard en doelstelling van project, maar projecten gaan 
altijd over de doelgroep van MEE Noord: mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme 
spectrum stoornis of niet-aangeboren hersenletsel.  We willen ons focussen op problemen waar 
geen vanzelfsprekende oplossing voor is. Het MEE lab biedt projectleiding, ontwerpgerichte 
projectstructuur, verbinding met studenten en het hele brede netwerk (individuen en organisaties) 
om de krachten te bundelen en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Betekenisvol Afdoen 
is omarmd als eerste project, een tweede project is  begonnen en een derde is in de maak.  

Veel dank voor stichting SOM! Voor de financiële steun, maar ook voor het dwingen om enerzijds 
doelmatig en resultaatgericht te zijn, maar tegelijk ook openheid en ruimte te bieden om het 
experiment aan te gaan en de tijd te nemen om te kijken ‘wat is er nou nodig?’. 

We hadden graag de lancering gevierd in een zaal vol mensen en hapjes en drankjes, maar het is 
allemaal digitaal gegaan. Zo zijn er ook wat mensen die ons willen feliciteren, en dat gaat ook 
digitaal… hierbij!” 

Er werd een filmpje gedeeld met gelukwensen van Daan Bultje (directeur HANNN), Maria Dirks 
(medewerker Onderling Sterk steunpunt provincie Groningen) en Sander Dekker (minister voor 
Rechtsbescherming). 

Link naar het eerste felicitatiefilmpje: https://youtu.be/6oPsOopsLvE 

 

Eindelijk ging er iets gebeuren met de LEGO steentjes. 
Iedereen kreeg, ter voorbereiding op het minicollege van Job 
van ’t Veer, de opdracht om met de steentjes een eendje te 
bouwen. 

 

 

 

Job nam de deelnemers mee in de werkwijze van Design 
Thinking. Hij begon met een toelichting op het logo van het 
MEE lab en dat dit zeker niet zonder reden is gekozen. “Als je 
het logo wat uit elkaar trekt is dat het model van Design 
Thinking. Dat is een manier van werken die niet zegt: ‘zo kom 
je op een bepaalde oplossing uit’, maar wel dat je een proces 
kan doorlopen waarmee je ervoor zorgt dat je tot passende 

oplossingen KAN komen. Maar je begint heel open. Belangrijk is dat je je tijdens het werken aan 
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oplossingen voor die ‘wicked problems’ eerst in de kern van het probleem gaat verdiepen. In de 
eerste fase (discover) ga je het probleem verkennen, om daarmee de vraag te beantwoorden: 
ontwerpen we de goede oplossing? Daarna, in de groene diamant, ga je de vraag beantwoorden: 
‘ontwerpen we het goed?’ Je doet dit samen met de doelgroep, dat is iedereen die belang heeft bij 
het vinden van een goede oplossing, de mensen waar het over gaat.  

Bij Design Thinking ga je breed kijken naar oplossingen, naar prototypes. Een prototype kan ook een 
aanpassing in beleid zijn, het hoeft niet een echt ding te zijn. Je wilt het ook implementeren aan het 
eind van het ontwerpproces. Er is steeds een wisselwerking tussen de diamanten, je gaat 
zoekenderwijs het proces aan met elkaar.  

Het is belangrijk in deze manier van werken dat je een bepaalde mindset hebt.  

1. Hoe ga je om met wicked problems? Ingewikkeld vanwege de doelgroep en vakinhoudelijke 
kant, maar ook omdat er zoveel organisaties mee te maken hebben. Dus hoe de 
samenwerking tussen organisaties vergaat. Daardoor kan oplossing door de ene partij 
fantastisch worden gevonden en door de ander niet.  
Mensen kiezen snel voor de 1e oplossing die voor handen is. In het MEE lab gaan we juist 
innovatief kijken. Je moet lef hebben om met een vraagteken te beginnen en niet met die 
makkelijke oplossing. Je gaat ‘reframen’. Anders kijken naar de problematiek, zonder in 
oplossingen te schieten. Wees kritisch creatief.  
 

2. Echt inleven in je doelgroep. Sympathie is ‘snappen wat 
iemand voelt’ maar empathie is ‘voelen wat de ander 
voelt.’ Eigenlijk in de huid kruipen van de doelgroep zelf: 
wat zijn angsten, dromen en ambities? Wat voelt, denkt 
en doet iemand? 
Er is altijd een methode om het echt begrijpen van je 
doelgroep in te zetten bij Design Thinking. 
 

3. Denken door te doen. Je moet een probleem snappen om een oplossing te kunnen maken óf 
je moet een oplossing gaan maken om het probleem nog beter te snappen (designer 
paradox). Je leert van je fouten, dus het is goed om te proberen en weg te gooien. De 
doelgroep laat je co-creatief meedoen. Doen is het nieuwe denken! 
 

Iedereen heeft een eendje gemaakt. De meesten 
zullen een eigen variatie gemaakt hebben van het 
eendje. Het is een mooie metafoor: oplossingen die je 
maakt, moeten in een context gemaakt worden, het 
levert een oplossing op die moet ingebed worden in 
de praktijk. En iedereen moet in die praktijk de puzzel 
leggen met ‘building blocks’ om een oplossing passend 
te maken (grote of kleine organisatie, doelgroep etc.) 
 

4. Het komen tot oplossingen is stap één, maar het implementeren van oplossingen is stap 
twee. Daar moet je methodisch ook aandacht aan besteden. Er zijn diverse werkvormen om 
iets in de praktijk anders te doen in de logistiek of in de afstemming met anderen. Een 
nieuwe manier van werken moet ook passen bij de context van een organisatie. Heb oog 
voor die sociale context. 
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Dat is de basis voor de aanpak van Desigh Thinking binnen het MEE lab.”  

Na Job’s minicollege volgden er nog een aantal mooie felicitaties van Jelle Drost (directeur 
expertisecentrum LVB), Yassine van Dijk en Brandon Tian Fook (medewerkers LFB Leeuwarden) 
en Bert Wassink (wethouder gemeente Leeuwarden). 

Link naar het tweede blokje felicitatiefilmpjes: https://youtu.be/NrAnObAWBXo 

 

Wat zijn nu de wicked problems waar het MEE lab mee aan de 
slag gaat? Sander Dekker noemde het project ‘Betekenisvol 
Afdoen’ al. Eén van de betrokkenen bij dat project is gevraagd 
om het toe te lichten: wat is het probleem, voor wie is het een 
probleem en wat maakt dat het een ‘wicked problem’ is? Willem 
Jan Ausma, strafrechtadvocaat, licht het toe in een filmpje:  

Link naar filmpje: https://youtu.be/Ev5SuMxjn3k 

“Het probleem is de wirwar van regelgeving. Cliënten lopen er 
tegenaan na terugkeer in maatschappij, organisaties die langs elkaar 
heen werken of hun afspraken niet nakomen, financierings-
problemen, gebrek aan tijd en capaciteit. Het grootste probleem is 
voor cliënten zonder vaste woon- of verblijfplaats, die moeten na 
gevangenisstraf maar weer plek zien te vinden. Ook is het lastig om 
een  plek te behouden, snel weer op straat gezet. Steun en vertrouwen nodig om na misstap weer 
opnieuw te kunnen beginnen. Ieder mens is maakbaar kan tot modelburger worden gemaakt wordt 
gedacht. Mensen met beperking laten zijn wie ze zijn en van daaruit kijken hoe ze zich verder kunnen 
ontwikkelen. Zet ze niet meteen weer op straat, sluit ze niet meteen op , straf ze niet meteen. Laat ze 
na een uitglijer weer opnieuw beginnen, verder gaan waar ze zijn gebleven. Dat is Betekenisvol 
Afdoen als deze mensen weer een misstap begaan.” 

Na de inleiding van Willem Jan gaan de deelnemers zelf aan de slag met wicked problems tijdens het 
Breakout Festival. In kleine groepjes wordt verkend of, en zo ja welke, wicked problems er zijn. We 
ontvingen een aantal van dit soort problems en delen deze graag:  

1. Samenwerking rond verkiezingen voor laaggeletterden 
2. AVG: het niet mogen delen van cliëntgegevens. Goed voor de privacy, maar werkt soms ook 

ten nadele van de cliënt 
3. Onbekendheid van eventuele ‘criminele’ voorgeschiedenis van cliënt en daardoor niet 

volledig passende begeleiding kunnen bieden 
4. Niet herkennen van LVB in detentie zorgt ook bij gemeente in bieden van (na)zorg vanuit 

Wmo onduidelijkheid 
5. Hoe maak je ouders duidelijk dat zij niet de beste ‘opvoed’omgeving zijn voor een kind? 
6. Hoe betrek je de doelgroep (LVB) zelf bij vormgeven van zinvolle dagbesteding? 

   

 

 



5 

 

7. Werk en inkomen en interdisciplinaire samenwerking voor mensen met een LVB (inclusief 
herkennen/signaleren: niet-willer vs niet-kunner) 

8. Hoe zorg je dat cliënten juiste zorg op juiste moment krijgen? 
9. Hoe herken je een LVB beter? Ook om situaties als schooluitval te voorkomen. 
10. Hoe hou je structureel goed zicht op jongeren met een LVB als ze als schoolverlater de 

samenleving in moeten gaan? Er komen problemen op diverse terreinen om de hoek kijken. 
11. Schulden en andere geldproblemen bij mensen met een LVB. 

Bij een officiële start is het mooi als er een lint wordt doorgeknipt, of een handtekening wordt gezet. 
Het ondertekenen van de samenwerking tussen NHL Stenden hogeschool, MEE Noord en stichting 
SOM moest vanwege corona ook digitaal plaatsvinden.  

Link naar het ondertekenfilmpje: https://youtu.be/PBNegbwOZVc 

 

Na het zetten van de handtekeningen is er met 
elkaar geproost op het MEE lab. Mooi om dat 
met iedereen samen te kunnen doen. 

Daarmee kwamen we aan het eind van het online 
lanceringsfeest. Naast een verslag in woord en 
beeld (hierbij) volgt er een compilatiefilmpje van 
de bijeenkomst.  

Via Linkedin 
(https://www.linkedin.com/company/mee-lab) 
en onze website (www.meelab.nl) houden we 
iedereen op de hoogte van onze activiteiten, projecten en resultaten. Dus hou ons in de gaten!  

En denk nog eens terug aan deze middag als je het eendje ziet: ‘zoals er meerdere manieren zijn om 
een eendje te bouwen, zo zijn er ook meerdere manieren om tot een passende oplossing te komen.’ 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 


