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Vraag jij je ook wel eens af of we in de publieke sector  

de juiste dingen doen en die goed doen? Denk je ook  

wel eens dat we heel veel waardevolle elementen hebben, 

maar die nog niet altijd goed weten te implementeren?  

En waarom er een kloof zit tussen de ambities  

en intenties en hoe het uitpakt in de praktijk? Dat het 

anders kan? Of als het niet anders kan hoe je keuzes  

dan wel goed uitlegt? Dan zijn wij naar elkaar op zoek! 

Frisse Blikken lanceert Fris Publiek

Maak kennis met Fris Publiek, een nieuwe propositie  

in het ecosysteem van Frisse Blikken. Met ons 

ondernemerschap kunnen we samen met jou publieke 

vragen verder brengen. Frisse Blikken werkt voor 

uiteenlopende private en ook publieke organisaties.  

Met onze ervaring, expertise en energie willen wij ons  

(nog meer) gaan inzetten voor publieke vraagstukken, 

met een specifieke aanpak voor publieke opdrachtgevers. 

Waarom? Omdat we de motivatie van professionals uit de 

publieke sector delen om een maatschappelijke bijdrage 

te leveren. Omdat we zien dat ondernemerschap overal te 

vinden is, ook in de publieke sector en dat verdient verder 

aangewakkerd kan worden. Om samen de beste oplossing 

te vinden voor de mensen voor wie we het doen.

Fris in de publieke sector 

Het dagelijks leven zit vol mooie dingen, maar kan  

ook heel uitdagend zijn. Waar dat het geval is biedt  

de publieke sector in Nederland een palet aan 

oplossingen en ondersteuning, gebouwd op een lange 

traditie van onze verzorgingsstaat en een hardwerkend 

ambtenarenapparaat. Toch voelt niet iedereen zich 

gehoord of gesteund op een manier die past. Zowel 

voor mensen in een kwetsbare situatie als voor de 

professionals die hen helpen is het soms zoeken naar 

wat ze kunnen doen en waar het systeem helpt en waar 

niet. In ons poldermodel is systeemverandering complex, 

maar ook binnen het systeem kunnen we op zoek naar 

oplossingen en beter leren van wat wel en niet werkt in  

de praktijk. Aanpakken zijn dikwijls gericht op 

gemiddelden, berusten op standaarden en zijn niet 

ingericht op uitzonderingen. 

Vanuit Fris Publiek onderzoeken we graag hoe beleid 

beter aansluit bij degenen voor wie het bedoeld is.  

We identificeren hoe je een goed gesprek kan voeren 

over daar waar we moeten zoeken naar uitzonderingen 

op de regel en professionele ruimte moeten bieden. 

We kennen allemaal mooie voorbeelden van 

publieke en maatschappelijke innovaties. Die willen 

we toekomstbestendig maken. Of we gaan vanuit 

ondernemerschap samen op zoek naar een nieuwe 

oplossing. In de praktijk steeds opnieuw kijken hoe  

en wat er werkt, wat beter kan en hoe we daarin 

samenwerken. Nu ontbreekt het vaak aan werkwijzen  

om dit te doen, dus die geven wij graag met jullie vorm 

met onze ondernemende ontwikkelcyclus.

Voor wie is Fris Publiek?

Mensen die werken in het publieke domein herkennen  

dat hun eigen ondernemerschap niet altijd uit de 

verf komt. Ervaringen leren dat continu leren en 

verbeteren niet altijd lukt. Met Fris Publiek gaan we 

graag op zoek naar wat wèl kan en wakkeren we het 

ondernemerschap van de ambtenaar aan, door mee 

te doen, te leren, te veranderen van binnenuit en in te 

zetten op kortetermijnoplossingen en lange termijn 

maatschappelijke impact. Met de mensen die het  

doen – zij ontwikkelen gelijkwaardig mee.
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Onze
belofte

Omdat iedereen gelijke kansen verdient om het  

dagelijks leven te leiden dat iedereen graag wil. 

Daarbij gaat het om hoe we wonen, spelen, opgroeien, 

zorgen, leren, werken, tijd besteden, bewegen, hoe 

we ons gedragen. Iedereen verdient het om gezien te 

worden. Tegelijkertijd is een individu het resultaat van 

omstandigheden en de tijd. Daarom hebben mensen 

soms hulp nodig. 

Omdat de publieke sector daar uit alle macht aan bij 

draagt, maar dat niet altijd uitpakt zoals we bedoelen. 

Niet alleen door beperkte middelen, maar ook doordat  

de publieke sector barrières kan opwerpen in plaats  

van wegnemen. 

Omdat publieke vraagstukken vragen om meer 

ondernemerschap. Ondernemend handelen als  

drijvende kracht in de samenleving.  

Ondernemerschap maakt zichtbaar wat het probleem 

echt is. Met ondernemerschap verzachten we niet het 

probleem, maar nemen we barrières weg zodat mensen 

echt verder komen. 

Omdat we willen kijken naar wat wel kan en werkt voor  

de mensen voor wie we het doen. Omdat we in dialoog 

met die mensen ontwikkelen. Omdat we samen verder 

komen en betere, meer gedragen oplossingen kunnen 

vinden voor de lange termijn. 

Fris Publiek is anders durven zijn, onderdeel van de 

oplossing, in het publiek – echt ervaren en erin stappen – 

kijken naar dagelijks gedrag, welke barrières daar spelen 

en duurzame oplossingen verder brengen.

Onze maatschappelijke agenda

1 Ondernemerschap als oplossing  

 voor publieke vraagstukken 

• Door het inzetten van ons ondernemende  

jonge talent 

• Door het ontwikkelen van ondernemende 

maatschappelijke oplossingen

• Door het aanwakkeren van ondernemerschap 

onder ambtenaren 

2 Over generaties heen kijken voor het realiseren  

 van maatschappelijke impact

• Door maatschappelijke impact beter  

te operationaliseren

• Door verder te kijken dan beleidscycli, 

begrotingsjaren en politieke looptijden 

• Door dan terug te redeneren naar wat  

we nu kunnen doen

3 Met de mensen om wie het draait samen ontwikkelen 

• Vanuit het dagelijks leven en de praktijk  

samen leren en ontwikkelen 

• Vanuit de omgeving en context opbouwen  

van integrale aanpakken

• Als publieke sector bijdragen aan het 

zelfoplossend vermogen van mensen, 

communities en netwerken 

Onze ontwikkelagenda

1 Oprechte participatie: Echt samen ontwikkelen  

 en in dialoog met de mensen voor wie je het doet  

 en daarnaar handelen. Je weet nog niet wat er uit  

 die dialoog komt. Het wordt niet per se gemakkelijker  

 of sneller. Maar wel beter, duurzamer en meer  

 gedragen. 

2 Ondernemende professionalisering: Kijken naar  

 wat werkt voor professionals en bewoners in de  

 praktijk, in het publiek. Samen verliefd worden  

 op het probleem, niet op de oplossing. 

3 Gelijkwaardige samenwerking: Nieuwe  

 bondgenootschappen en ecosystemen tussen niet  

 gelijke, maar wel gelijkwaardige partners binnen  

 sectoren, tussen niveaus en met bewoners. Steeds  

 kijken naar wat de partners echt nodig hebben om  

 verder te komen.

4 Lerende monitoring: Kwantitatief en kwalitatief  

 tellen en vertellen, door data te combineren  

 en duiden, te verzamelen uit de praktijk, tijdens  

 het doen, om dialoog, beleid en praktijk te voeden  

 en onderbouwd tot besluiten te komen. 

Bij Fris Publiek hebben we de ambitie om verder te gaan 

dan bijvoorbeeld cliëntgericht werken, spiegelgroepen, 

coalitievorming, pilots of proeftuinen. We hebben onze 

ontwikkelagenda vertaald naar een concrete werkwijze 

een ondernemende ontwikkelcyclus. 

Hiermee geven we vanuit de praktijk vorm aan wat 

het betekent om te werken vanuit vertrouwen en 

verantwoordelijkheid te nemen. Wat ons betreft dé  

manier om ondernemerschap bij iedereen die werkt  

in de publieke sector aan te wakkeren.

Onze uitvoeringsagenda

1 We doen en denken vanuit het dagelijks leven,  

 en maken zo integraal werken en verbinden  

 van domeinen concreet. 

2	 We	definiëren	maatschappelijke	impact scherp,  

 vanuit de lange termijn en met alle betrokkenen  

 en geven zo invulling aan beleid.

3 We werken vanuit mogelijkheden  

 en gedragswetenschap om de barrières voor  

 echte gedragsverandering te doorbreken. 

4 We stellen de juiste vragen, herijken steeds de  

 koers, lichten dilemma’s uit, om vanuit de praktijk  

 onderbouwde keuzes te maken, ook waar we  

 mee stoppen.

5 We kijken naar taal en verhaal – van bewoners,  

 professionals, ambtenaren en politiek en  

 verschillende domeinen. Daarbij vraagt het motiveren  

 van keuzen nieuwe manieren van het verhaal vertellen  

 richting verschillende publieken. De Fris Publiekers zijn  

 jullie tolk en dragen bij om dezelfde taal te spreken. 

6 We maken vertrouwen concreet. Wij erkennen  

 de verschillende perspectieven, maar dragen met  

 onze instrumenten ook bij aan het verplaatsen in  

 het perspectief van de ander en werken daarmee  

 aan vertrouwen. 

7 We doen mee maar gaan uit van doe-het-zelf.  

 Wij boren jullie ondernemerschap aan zodat jullie  

 verder kunnen met wat we samen ontwikkelen,  

 doordat we meedoen in jullie team en gezamenlijk  

 leren van de praktijk. Samen in het publiek. 

Doelstellingen 

We helpen niet alleen publieke organisaties met bereiken 

van hun doelen, zelf hebben wij ook een maatschappelijk 

doel opgesteld. Voor 2023 willen we het volgende bereiken:

1 Door betere ervaring van overheidsdienstverlening  

 in het dagelijks leven van in ieder geval 100.000  

 mensen

2 Bijgedragen aan herontwerp of doorontwikkeling  

 cruciale voorzieningen in drie gemeenten met het  

 oog op ervaren verbeteringen in het dagelijks leven 

3 Het ondernemerschap van in ieder geval 100  

 ambtenaren aanwakkeren waardoor ze meer  

 handvatten krijgen samen, lerend en praktijkgericht  

 te ontwikkelen
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Wil je met ons in gesprek of aan de slag?

Je kunt bij ons terecht voor inhoudelijke 

ontwikkeltrajecten en programma, proces- en 

projectmanagement. Onze ontwikkelaars komen graag 

met je meedoen, vanuit onze agenda’s, maar bovenal 

op maat van wat er bij jullie moet gebeuren. We brengen 

graag een offerte uit waarin we uitleggen hoe we jullie 

vraagstuk kunnen beantwoorden. Of verkennen met 

jullie wat die vraag precies is – en hoe je daar anders 

naar kunt kijken. We werken in de volle breedte van de 

publieke sector en kijken over domeinen heen. We zijn 

goed in participatie, strategie- en beleidsontwikkeling, 

alliantiemanagement, programmamanagement, 

actie onderzoek, lerend monitoren en praktijkleren, 

communicatie, gedragsverandering en 

professionalisering. Wie niet kampt met een concreet 

vraagstuk, maar wel graag af en toe een frisse set ogen 

wil laten meekijken, kan voor een vast bedrag per maand 

gebruik maken van onze ondernemende ondersteuning. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onze ondernemende ontwikkelcyclus brengen we graag 

samen met onze partners verder. Wij horen graag van 

jullie wat wel en niet aanspreekt in dit verhaal. Wij gaan 

graag in gesprek. Hiervoor kunnen we bij jou langskomen 

of we nodigen jou uit voor een wandeling. Neem contact 

met ons op voor het plannen van een gesprek! 

En ken jij iemand die misschien ook op zoek is naar  

meer ondernemerschap in de publieke sector en mogelijk 

nieuwsgierig is naar Fris Publiek? We nodigen je van harte 

dit door te sturen in jouw netwerk!

Kom je bij ons werken?

Ben jij ondernemend en wil je maatschappelijke  

impact maken? Zie je jezelf als ontwikkelaar of adviseur 

maar heeft de ambtenarij je ook altijd nieuwsgierig 

gemaakt? Wij bieden de kans om te werken vanuit  

een maatschappelijke agenda, een frisse aanpak,  

met een breed netwerk van opdrachtgevers en partners, 

met een leertraject op maat en mogelijkheden om je 

eigen maatschappelijk ondernemerschap vorm te geven.

Kom je langs?

Vol spanning wachten we op het nieuwe Regeerakkoord. 

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s van afgelopen 

jaar zien we maatschappelijke opgaven die zich al 

langer manifesteerden explicieter worden: bijvoorbeeld 

toekomstbestendige zorg, onderwijs voor gelijke kansen 

en de gezonde stad. En van enkele regels over wonen 

zijn er nu hoofdstukken gewijd aan een inclusieve 

woningmarkt. Maar lukt het de onderhandelende partijen 

tot overeenstemming te komen, of beter nog – tot een 

verhaal voor alle generaties, die verder kijkt dan vier 

jaar? In afwachting van een nieuwe coalitie (of andere 

wendingen) organiseren we graag generatiegesprekken. 

Met uiteenlopende denkers en doeners (vaak verenigd in 

dezelfde persoon) wisselen we graag uit over opgaven en 

oplossingen in bijvoorbeeld zorg, onderwijs en stedelijke 

ontwikkeling van de toekomst. Wat als jullie het voor het 

zeggen zouden hebben? De inhoud nemen we je mee in 

onze projecten, terwijl je een kijkje krijgt in de keuken van 

onze nieuwe aanpak. Mail naar imkev@frisseblikken.com 

als je interesse hebt in zo’n generatiedialoog.

Wie zijn wij?

Wij zijn Fris Publiek, versterkt door het jonge talent  

van Frisse Blikken en het partnernetwerk. Kijk voor  

meer informatie op www.frispubliek.com en  

www.frisseblikken.com

?

Fris Publiek Anders kijken, meer zien Kijk voor meer informatie op frispubliek.com6 7



En even voorstellen: 

Imke Verburg, directeur Fris Publiek

Ik ben ervan overtuigd dat veel venijnige 

maatschappelijke vraagstukken van deze tijd eigenlijk 

generatievraagstukken zijn. Getuigen van spanningen 

tussen generaties. Kijk naar de woningmarkt, zorg, 

onderwijs. Kijk naar de coronamaatregelen. En dat in de 

publieke sector dan keuzen worden gemaakt. Maar hoe 

maak je keuzen op impact, voor de lange termijn, lerend 

van wat werkt en durf je ook te stoppen? 

Ik doe niets liever dan onderzoeken waar de 

mogelijkheden liggen en samen ontwikkelen wat wel  

kan. Ik loop warm voor projecten die impact hebben  

op het dagelijks leven van mensen. Ik ben ervan overtuigd 

dat mensen in een kwetsbare situatie heel goed weten 

in welke richting de oplossing gezocht moet worden, 

maar niet hoe die te organiseren. Daar kom ik graag 

aan boord, samen met mijn collega’s. Ik neem ervaring 

mee breed in de publieke sector en specifiek het sociaal 

domein, ondermeer rondom integrale samenwerking, 

professionalisering, participatie, leren en monitoren.  

Als olievrouw en ervaren ontwikkelaar doe ik niets liever 

dan samen de radertjes van de publieke sector beter 

laten lopen.

frispubliek.com


