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Voorliggende notitie is door Veldacademie opgesteld ter aanvulling op het hoofdstuk Social Impact by 

Design (SIbD) uit de monitor Veerkracht in BoTu. Eerder verscheen in maart 2021 de voortgangsrapportage 

van monitor veerkracht in BoTu 2020/2021, waarin in grote lijnen observaties en aanbevelingen over SIbD 

worden beschreven. Deze notitie duidt de context en kaders waarbinnen gedeelde inzichten in maart 2021 

zijn voorgesteld. 

Positionering 

Social Impact by Design (SIBD) als onderdeel van monitor Veerkracht in BoTu 

Monitor veerkracht in BoTu documenteert hoe de veerkracht van de wijken Bospolder-Tussendijken door de 

jaren veranderd. SibD wordt daarin als casusbeschrijving van publiek-private samenwerkingen (PPS) 

uitgelicht. Omdat het een jaarlijks monitorsonderzoek betreft zijn observaties en aanbevelingen niet los te 

zien van reeds gepubliceerde documenten, zoals de startrapportage van de monitor. 

Dataverzameling 

De gepresenteerde bevindingen uit maart 2021 zijn deels gebaseerd op interviews met diverse teamleden en 

zijdelings betrokken personen van de initiële zeven teams van SibD. Ook zijn er twee reeksen 

evaluatiegesprekken gehouden met direct betrokken partijen, waaronder Rebel, bestuur Stichting Go BoTu, 

BoTu 12 en kernteam Veerkrachtig BoTu 2028. Het proces van SIbD bestond uit vier fases. De eerste 

gespreksronde vond plaats rond de jaarwisseling van 2020, aan het einde van fase 2. De tweede een jaar 

later, aan het einde van fase 3. In de eerste ronde interviews werd gevraagd wat goed en minder goed ging 

tijdens fase 1 en 2. De tweede gespreksronde was gericht op de lessen uit fase 3. De inzichten uit de 

evaluatiegesprekken zijn gebundeld in de voortgangsrapportage. Het gaat om aandachtspunten die door 

betrokkenen zijn benoemd voor een eventuele herhaling of vervolg van SibD. Tijdens de 

evaluatiegesprekken was het proces nog niet volledig afgerond en een deel van deze inzichten hebben reeds 

tot bijsturing geleid. 

Context 

Urgentie om te experimenteren met publiek-private samenwerking (PPS) 

Zoals in de startrapportage op p. 100 staat beschreven constateren meerdere ambtenaren voorafgaand aan 

SIbD dat de ‘klassieke overheid’ het verschil niet kan maken in een wijk zoals Bospolder-Tussendijken. Om 

gewenste resultaten te behalen moeten de overheid en marktpartijen aansluiten op de kracht van de 

gemeenschap. Er is behoefte aan samenwerking met marktpartijen, met fondsen en private investeerders. 

Ook tijdens de evaluatiegesprekken over SibD, halverwege en net voor de afronding van de derde fase, 

benadrukken betrokkenen de urgentie van publiek-private samenwerking om de sociale opgave zoals die er 

ligt in BoTu aan te kunnen pakken.  

 

 

 


