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SYNOPSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeente Eindhoven en het consortium Signify/
Heijmans hebben gezamenlijk besloten om het contract ten 
behoeve van het project ‘Jouw Licht Op 040’ voortijdig  
te beëindigen. Aan de beëindiging van het contract liggen 
verschillende redenen ten grondslag. Het doel van deze 
evaluatie is om enerzijds goed te kunnen begrijpen wat 
deze onderliggende redenen zijn, en anderzijds ook om 
(gezamenlijk) in de toekomst verder te kunnen werken om 
de bestaande visie te verwezenlijken. De opdrachtgevers 
willen deze evaluatie grondig uitvoeren. 

Om deze hoofdoelstellingen te behalen hebben de 
onder zoekers van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e) 22 individuele interviews afgenomen met sleutel
personen uit de verschillende organisaties (Gemeente 
Eindhoven, Signify, Heijmans en TU/e). Daar naast is 
gebruik gemaakt van de input van de evaluaties uit twee 
bewonersavonden. Aan de hand hiervan is een getrapte 
analyse uitgevoerd. Op basis van de verschillende 
perspectieven en rijke ervaringen zijn 15 leerpunten vast
gesteld. Deze leerpunten zijn vervolgens gebruikt in een 
vertaalslag om te komen tot een achttal aanbevelingen 
voor toekomstige samenwerkingen. In het rapport wordt 
dus zowel teruggekeken (wat kon beter) als vooruit geke
ken (hoe kan het beter). 

Wij hopen dat deze publicatie ook anderen helpt die 
vergelijkbare trajecten overwegen of uitvoeren. 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Opgenomen in de catalogus van de bibliotheek van de 
Technische Universiteit Eindhoven  Eindhoven, juni 2020
ISBN: 9789038649979 (digitale uitgave) 
ISBN: 9789038649986 (gedrukte uitgave)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie p1846: Shutterstock
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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INTRODUCTIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het project ‘Jouw Licht Op 040’ (JLO040) was de vraag hoe ‘verslimmen’ van 
openbare verlichting  naast het vervangen, beheer en onderhoud van de 
lantaarnpalen  de leefbaarheid in de stad Eindhoven kan verbeteren. De gemeente 
Eindhoven werkt hierin sinds november 2016 intensief samen met het consortium 
Signify/Heijmans, de TU/e, inwoners en ondernemers. In deze unieke vorm van 
samenwerken, waarbij dus ook inwoners actief betrokken zijn, verkennen de 
partijen gezamenlijk ideeën en mogelijkheden voor innovatieve (licht)toepassingen 
in de openbare ruimte. Vijf proeftuinen verspreid over Eindhoven zijn aange
wezen om kennis te maken met slim licht en hieraan gekoppelde slimme, nieuw e 
technologie en design, met als doel het leefklimaat te verbeteren.
De wens om naast het consortium ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
inwoners  de zogenaamde Quadruple Helix  actief bij innovatieve opgaven te 
betrekken blijkt lastiger te realiseren dan vooraf verwacht. Het blijkt dat met elkaar 
samenwerken om de gezamenlijk beschreven maatschappelijke opgaven op te 
lossen meer tijd en specifieke professionele aandacht vragen dan werd ingeschat. 
Mede daardoor blijft de snelheid om te komen tot concrete producten en diensten 
achter op de planning.

De Gemeente Eindhoven en het consortium Signify/Heijmans hebben gezamenlijk 
besloten om het contract ten behoeve van het project ‘Jouw Licht Op 040’ voortijdig 
te beëindigen per 1 december 2019.
Aan de beëindiging van het contract liggen verschillende redenen ten grondslag. 
Het doel van de evaluatie, zoals gevangen in dit rapport, is om enerzijds goed  
te kunnen begrijpen wat deze onderliggende redenen zijn, en anderzijds ook om 
(gezamenlijk) in de toekomst verder te kunnen werken om de bestaande visie  
te verwezenlijken. De Gemeente Eindhoven en het consortium Signify/Heijmans 
willen deze evaluatie grondig uitvoeren. TU/e heeft aangeboden deze evaluatie 
uit te voeren, met de volgende drie hoofddoelen:

¡  De ervaringen goed te verankeren in kennis over deze innovatieve vorm van 
(samen)werken

¡  De samenwerking prettig af te ronden en tegelijkertijd het ecosysteem voor 
toekomstige samenwerking in tact te houden

¡  Te leren hoe innovatief aanbesteden en nieuwe vormen van samenwerking in 
vergelijkbare innovatietrajecten invulling gegeven kunnen worden

In deze publicatie wordt eerst de achtergrond van het project toegelicht, daarna 
volgen de aanpak van het onderzoek en de resultaten.

Bron: jouwlichtop040.nl
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ACHTERGROND JOUW LICHT OP 040
Het Jouw Licht op 040 project is voortgekomen uit de 
Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 20301, 
die in 2012 zijn opgesteld en later dat jaar als officieel 
beleidsstuk zijn vastgesteld. 

De visie en roadmap laten zien dat in de wereld van open
bare verlichting, en het daaraan gerelateerde domein van 
‘smart cities’ veel ontwikkelingen plaatsvinden. Om daar 
gebruik van te kunnen maken is het belangrijk om een 
aanbesteding toekomstgericht in te richten. De gemeente 
heeft er daarom voor gekozen om de infrastructuur voor 
openbare verlichting in de vorm van een ‘nutsvoorziening’ 
aan te besteden. Op deze manier kunnen er diverse 
innovaties worden geimplementeerd op deze ‘nutsvoor
ziening’ gedurende de looptijd van het project. In de 
uitvraag is aan de indieners gevraagd aan te geven hoe 
zij continue innovatie willen realiseren in de verschillende 
proeftuinen in de gemeente. Het consortium Philips/
Heijmans (vanaf 2018 Signify/Heijmans) heeft deze aan
besteding gewonnen met een Smart City Continuous 
Innovation Process2. 

HET INNOVATIEPROCES IN DE 
PROEFTUINEN 
Al tijdens de aanbesteding waren er gesprekken met 
bewoners en andere belanghebbenden. Het consortium is 
na de contractfase gestart met de inrichting van het project, 
dat de naam ‘Jouw Licht op 040’ kreeg om het belang  
van de betrokkenheid van bewoners te onderstrepen. Het 
‘Smart City Continuous Innovation Process’ werd verder 
uitgewerkt tot een concrete aanpak die in de vijf geselec
teerde proeftuinen (drie woonwijken en twee verkeers
tracés) zou worden geïmplementeerd. Om de werklast 
behapbaar te houden en leerpunten te kunnen benutten 
voor het verbeteren van het proces, werd besloten elk 
half jaar met een nieuwe proeftuin te beginnen. Het totale 
proces bestaat uit vier fases:

1. Vervangen armaturen naar LED 
In deze fase worden de bestaande armaturen vervangen 
door ‘connected LED’, zodat alle lichtpunten individueel 
aanstuurbaar zijn. Dit vormt de basis infrastructuur: het 
slimme lichtgrid.

2. In kaart brengen wensen en behoeften 
In deze fase voert TU/e een onafhankelijk behoeften onder
zoek uit, waarbij verschillende onderzoeksmethoden 
ingezet worden en verschillende doelgroepen (bewoners, 
gebruikers, ondernemers in de wijk) betrokken worden 
om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de 
fijne en minder fijne plekken in het gebied en de kansen 
die er zijn voor innovatieve oplossingen gebaseerd op 
het slimme lichtgrid.

3. Richtingen en oplossingen 
In deze fase worden ideeën gegenereerd die een oplos sing 
bieden voor de gevonden behoeften of een invulling 
geven voor de kansen. Hierin werkt het consortium en de 
gemeente samen met bewoners, studenten van 

verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven in een 
open innovatieproces. De gevonden oplossingen kunnen 
ingediend worden via de website, en worden daarna 
beoordeeld op verschillende aspecten:

¡  aansluiting bij de geïdentificeerde behoefte via  
een enquête onder bewoners en belanghebbenden

¡  aansluiting bij de projectdoelstellingen door de 
gemeente, consortium en TU/e

¡  maatschappelijke waarde van de oplossing door de 
gemeente

¡  zakelijk potentieel van de oplossing door het 
consortium

Uit deze beoordeling blijkt welke oplossingen hoog 
scoren en worden één of meerdere oplossingen gekozen 
voor realisatie in de proeftuin.

4. Realisatie en toetsing 
In deze fase wordt de oplossing uitgewerkt, waar nodig 
worden vergunningen aangevraagd en wordt de oplossing 
daadwerkelijk gerealiseerd. Ook wordt het effect van de 
oplossing getoetst door zowel vooraf als na implementatie 
een meting te doen van de parameters waar de oplossing 
een impact op beoogt te hebben (bijv. sociale cohesie in 
de wijk of verkeersdoorstroming).
Voortijdige beëindiging van het project brengt met zich 
mee dat niet alle fases zijn doorlopen in alle proeftuinen. 
Beschrijvingen van de resultaten in de proeftuinen zijn  
te vinden in de rapportages die zijn te downloaden op de 
websites:
www.tue-lighthouse.nl/SmartlightEHV.html
www.jouwlichtop040.nl

1 den Ouden, E., & Valkenburg, R. (2012). Visie en Roadmap Stedelijke 
Verlichting Eindhoven 2030. Eindhoven: Technische Universiteit 
Eindhoven

2  Brock, K., Voncken, R. & den Ouden, E. (2016). Creating Continuous 
Smart City Innovations. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven

HET INNOVATIEPROCES 
IN DE PROEFTUINEN

JOUW LICHT OP 040
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WETENSCHAPPELIJKE BENADERING

De evaluatie van het innovatieproces is wetenschappelijk 
aangepakt. De kwalitatieve onderzoeksaanpak is gericht 
op het, door middel van interviews, achterhalen van de 
leerpunten en samenwerkingsdynamiek tijdens het ‘Jouw 
licht Op 040’ project. Hierbij ligt de nadruk op het 
Quadruple Helix (QH) innovatieproces en de implemen
tatie van innovaties in de periode lopend van 1 november 
2016 tot 1 december 2019. In totaal zijn er 22 interviews 
afgenomen met een gebalanceerde groep respondenten. 
In samenspraak met de opdrachtgever is er vooraf een 
lijst met sleutelfiguren opgesteld. Tijdens de gesprekken 
zijn additionele sleutelfiguren toegevoegd. Naast de 
interviews zijn twee avonden georganiseerd om het project 
te evalueren met bewoners. De resultaten zijn vervolgens 
gevalideerd in presentaties en meetings met betrokkenen 
van de gemeente en het consortium.

De transcripties van de opgenomen interviews hebben 
geresulteerd in 466 pagina’s aan tekst welke hebben 
gediend als de basis voor de analyse. De transcripties zijn 
anoniem, zonder de weergave van de respondent  
en organisatie, geanalyseerd om op deze manier een zo 
objec tief mogelijk beeld te verkrijgen. De analyse heeft 
plaatsgevonden in zes sessies, verspreid over 4 weken: 
drie middagsessies van ruim 5 uur, één middagsessie van 
3 uur en één dagsessie van ruim 7 uur. Dit heeft geresul
teerd in bijna 10 mandagen aan analysetijd.

FACTS & FIGURES
¡  22 respondenten

¡   4 organisaties  
(gemeente Eindhoven, Signify, 
Heijmans en TU/e)

¡   1627 minuten interview

¡   2 bewonersavonden

¡   466 pagina’s A4 transcripties

¡   10 mandagen analyse +  
10 mandagen rapportage

¡   1e ronde clustering:  
26 thema’s

¡   2e ronde clustering:  
15 leerpunten uit het project

¡   8 aanbevelingen voor 
toekomstige samenwerking

ONDERZOEKSAANPAK
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ANALYSE PROCES 
De resultaten bestaan uit twee soorten lessen: 15 leer
punten, die rechtstreeks uit de analyse van de interviews 
komen (zie pagina 14), en 8 aanbevelingen (zie pagina 
16) voor toekomstige samenwerking, die op deze leer
punten zijn gebaseerd. 
In de eerste analyseslag zijn wij tot een rijke set van (26) 
verschillende thema’s gekomen die vervolgens in een 
nieuwe analyseslag zijn gecombineerd tot (15) leer punten. 
De leerpunten kijken terug op het proces (wat kon beter) 
en zijn in het geheel gebaseerd op de verschillende 
perspectieven en rijke ervaringen van de geïnterviewde 
sleutelpersonen welke alle betrokken organisaties 
(Gemeente Eindhoven, Signify, Heijmans en TU/e) vertegen
woordigen. Van de gemeente en consortiumpartners zijn 
tenminste 5 sleutelpersonen per organisatie geïnterviewd. 
In aanvulling op deze sleutelpersonen zijn tevens de 
perspectieven van (3) externe betrokkenen meegenomen.  
Alle leerpunten zijn door meerdere respondenten van 
verschillende organisaties benoemd, en zijn dus niet slechts 
vanuit één perspectief relevant. De leerpunten worden 
elk toegelicht (pagina’s 18  47) met een bondige maar 
rijke beschrijving.  Een lijst met interviews waarin het 
onderwerp is benoemd is bij elk leerpunt aangegeven en 
de relevante quotes zijn gebruikt om de rijkheid van de 
informatie te vangen en de verschillende perspectieven 
te illustreren. Op deze manier zijn de resultaten herleid
baar en herkenbaar voor betrokkenen. 

In de volgende analyseslag zijn op basis van combinaties 
van de leerpunten een aantal aanbevelingen geïdentifi
ceerd en geformuleerd  (pagina’s 48 – 55). Hierbij is er in 
het bijzonder de nadruk gelegd op vooruitkijken (hoe 
kan het beter). De acht aanbevelingen zijn beschreven als 
statements met een bijbehorende toelichting. 
De lessen vloeien voort uit de inzichten die verschillende 
sleutelpersonen tijdens de interviews hebben gedeeld. 
De lessen zijn afzonderlijk te presenteren en te begrijpen, 
maar moeten in de context van het Jouw Licht op 040 
project als samenhangend geheel worden geïnter preteerd. 
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1
VERANKERING 
LEIDERSCHAP

Op projectniveau is (gebrek 
aan) innovatief leiderschap 

moeilijk te managen

10
AFSTEMMING 
PLANNINGEN

Tijdsdruk in het project leidt 
tot geforceerde aansluiting 

van strategische 
ontwikkelingen en 

oplossingen voor gevonden 
behoeften

11
MOBILISEREN 

INNOVATIE 
ECOSYSTEEM

Te weinig andere partijen 
zien de kansen van een  

‘open innovatie ecosysteem’ 
en zijn bereid er tijd in te 

investeren

12
KPI’S VOOR INNOVATIE

Niet op innovatieoutput 
sturen maar op KPI’s (proces 
boven inhoud) leidt ertoe dat 

mensen zich meer gaan 
focussen op de KPI’s

15
ROBUUST 

VERDIENMODEL
Een verdienmodel moet 

robuust zijn, zodat 
tegenvallers opgevangen 

kunnen worden

14
JUISTE CONTEXT VOOR 

INNOVATIE
Zonder urgentie van 

maatschappelijke behoeften 
in de proeftuinen ontbreekt 

de noodzakelijke context 
voor innovatie

13
FLEXIBILITEIT IN HET 

CONTRACT
Een complex, multi

interpretabel proces kan het 
hogere doel onbedoeld naar 

de achtergrond drukken met 
afwachtend, terughoudend 
gedrag als mogelijk gevolg

9
ROL VAN DE 
BEWONERS

Het is moeilijk om bewoners 
te betrekken in de voorfase 

van innovatie en ze een 
gelijkwaardige rol te geven in 

het proces

8
BALANCEREN 

OPPORTUNISME EN 
REALISME

Een innovatieve  
uitvraag in een competitieve 

aanbesteding  
kan opportunistische 

aanbiedingen aantrekken

7
PRAKTISCHE 

UITVOERBAARHEID
Het is lastig een goede 

balans te vinden tussen een 
hoge ambitie en praktische 

uitvoerbaarheid

6
ONVOO R SPELBAAR HEID 

VAN INNOVATIE
Innovatie vraagt om  

ruimte om te experimenteren 
en leren, een flexibele 
aanpak en dynamische 

planning

5
MOBILISEREN INTERNE 

ORGANISATIE
Mee kunnen bewegen  

met externe veranderingen 
vraagt het doorbreken van 

interne silo’s en starre 
organisatiestructuren

4
ZELFSTANDIG 

OPEREREND TEAM
Innoveren is mensenwerk  

en vereist de juiste, intrinsiek 
gemotiveerde teamleden 

met voldoende mandaat die 
samen een collectief DNA  
en geheugen opbouwen

3
GELIJKWAARDIG 
PARTNERSCHAP

Een innovatief partnerschap 
vraagt begrip voor elkaar en 
goed inschatten van je eigen 

bijdrage in het proces

2
GEZAMENLIJKE 

BEGRIPSVORMING
Verschillende interpretaties 

van doelen werken 
misverstanden en verwarring 

in de hand15 LEERPUNTEN

Het overzicht hiernaast geeft de 15 punten 
weer die als lering uit het project zijn getrokken. 

Op de pagina’s 18 - 47 worden deze 
leerpunten in meer detail gepresenteerd. De 
beschrijving van het leerpunt komt voort uit  
de (anonieme) quotes uit de interviews, waarbij 
gepoogd is de rijkheid van de informatie te 
bewaren.

RESULTATEN
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5
INNOVEREN VEREIST 

FLEXIBILITEIT IN AANPAK
Het contract moet borgen dat het 

doel wordt vastgesteld, maar 
tegelijkertijd flexibiliteit toelaten in 
hoe dat doel bereikt wordt, zodat  

bij onverwachte inzichten 
alternatieve scenario’s gemaakt 

kunnen worden.

4
HOGE AMBITIE 

VEREIST BEHEERSBAAR 
OPPORTUNISME

Een regelmatige realismecheck is 
nodig om aan de ene kant wel de 
potentie van een hoge ambitie te 

benutten door de lat hoog te 
leggen, zonder aan de andere 
kant ongezond opportunistisch 

gedrag uit te lokken.

6
SLIM LICHTGRID- 

INNO VATIE VEREIST 
ONTKOPPELING PLATFORM 

EN APPLICATIES
De gemeente moet verantwoorde lijk
heid nemen voor de uitrol van een 
slim lichtgrid als open platform en 

nutsvoorziening, zodat daarop 
vervolgens applicaties door 

andere partijen kunnen 
worden ontwikkeld.

8
AANBESTEDING VAN 
EEN HOGE AMBITIE 

VEREIST EEN BIJZONDERE 
CONTRACTVORM

Een opendialoog kan leiden tot een 
positieve wisselwerking waarbij 

partijen elkaar opzwepen tot 
grootse plannen, die vervolgens 

in een realistisch contract 
gevangen moeten worden.

2
SAMENWERKING  

VEREIST STERK 
LEIDERSCHAP

Goed partnerschap in een ambitieus 
project vraagt om sterk leiderschap, 

zowel voor verbinding door alle lagen 
van het project heen als voor een 

groot draagvlak in de eigen 
organisaties.

3
INNOVATIE VEREIST 

INHOUDELIJKE UITLIJNING
Om een sterke basis voor 

gezamenlijk innoveren te krijgen 
moeten partners de tijd nemen om 
met elkaar een gedeeld beeld te 

vormen wat innoveren op een slim 
lichtgrid precies is en elkaars 

belang en rol hierin 
onderkennen. 

1
HOGE AMBITIE  

VEREIST MIDDELEN
Een hoge ambitie vereist 

voldoende middelen om te 
voorkomen dat er steeds concessies 

moeten worden gedaan omdat er 
geen ruimte is voor experimenteren 

of onvoorziene activiteiten.

7
ZINVOLLE INNOVATIE 
VEREIST SYNERGIE IN 

BEHOEFTEN & OPLOSSINGEN
De bewoners en de innovatie 

agenda’s van bedrijven moeten 
beiden een volwaardige rol krijgen in 

het innovatieproces, zodat de 
(latente) behoeften de roadmap 
kunnen oprekken voor nieuwe, 

haalbare marktoplossingen.

15, 11, 6

6, 12, 13

2, 3, 8, 114, 9, 10

1, 4, 5, 7, 315, 13

8, 7, 14, 11, 215, 11, 2

De grijze cursieve nummers 
verwijzen naar de gerelateerde 
leerpunten.

8 AANBEVELINGEN

Het overzicht hiernaast geeft de 8 aan  beve-
lingen weer zoals die uit de gecombineerde 
leerpunten kunnen worden getrokken.

Op de pagina’s 48-55 worden deze aanbeve-
lingen in meer detail beschreven, inclusief de 
relatie met de leerpunten. 

RESULTATEN
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Innovatie vraagt om sterke inspirerende leiders. Bij 
de aanvang van het project waren deze aanwezig, 
maar gaandeweg zijn de ‘voorvechters’ vertrokken en 
de opvolgers hadden niet allemaal dezelfde bevlo
gen  heid. Het project ondervond daardoor pro blemen. 
De verschillende partners ondervonden in het traject 
allemaal op enig moment een derge lijke lastige 
periode. In een aantal gevallen leidde dit ook tot het 
ter discussie stellen van de vraag of het project wel 
voldoende bijdraagt aan de (soms gewijzigde) 
strategische ambitie van de alliantie, of dat een andere 
koers nodig was om de aansluiting te borgen. 
Hierdoor ontstond spanning in de stuurgroep, maar 
ook op het operationele innovatieniveau, waar het 
projectteam probeerde het complexe proces uit te 
voeren. In een aantal gevallen ontstond er een 
mismatch tussen de stuurgroep en het project team, 
bijvoorbeeld omdat besluiten genomen waren in 
het project team (de Quadruple Helix board) die over

ruled werden door de stuurgroep om redenen die 
op projectniveau niet bekend waren.
Wijzigingen zijn onvermijdelijk in een langlopend 
traject. Daarnaast gaat een innovatief proces met 
‘vallen en opstaan’ en is het onvermijdelijk dat daar 
kritiek op is. Daarom is het belangrijk dat er een 
sterk leiderschap is, dat ook bij wisselingen van de 
wacht een sterk team blijft vormen. De vraag die 
hieruit voorkomt is hoe je leiderschap voor innovatie 
kunt verankeren, los van personen.

LEERPUNT 1 Verankering leiderschap

Op projectniveau is (gebrek  
aan) innovatief leiderschap  
moeilijk te managen
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In de visie en roadmap voor de stedelijke verlichting 
werd al gesproken over een ‘slim lichtgrid’. Omdat 
dit een nieuw concept is – en daardoor ook niet 
duidelijk gedefinieerd – kunnen er tegelijkertijd veel 
verschillende beelden leven over wat het eigenlijk 
is. Omvat het zowel de infrastructuur, hardware, soft
ware en diensten? Gaat het over ‘licht’ of kijken we 
breder, bijvoorbeeld toepassingen in het verkeer of 
sensoren voor het monitoren van de lucht kwali teit?  
Is een oplossing innovatief als deze aansluit op een 
nog niet ingevulde behoefte, of mag het nog niet 
eerder zijn toegepast, of is het pas innovatief als het 
economisch haalbaar en schaalbaar is? In het project 
waren veel verschillende organisaties en partijen 
betrokken: verschillende afdelingen van de gemeente 
en de bedrijven uit het consortium, de bewoners en 
ondernemers in de proeftuinen, en diverse bedrijven 
die aan oplossingen hebben gewerkt. In de evaluatie 
werd duidelijk dat er veel verschillende beelden 

naast elkaar hebben bestaan over de doelen van  
het project en wat een ‘slim lichtgrid’ is. Dit heeft het 
project regelmatig belemmerd – en zeker ook de 
commu nicatie naar buiten, bijvoorbeeld met bewo
ners en andere belanghebbenden.
Omdat er in het traject steeds nieuwe mensen aan
sluiten is het belangrijk dat er een duidelijk gezamen
lijk gedragen begrip is over wat ‘innovatie’ op een 
‘slim lichtgrid’ is en dat dit ook eenvoudig over te 
brengen is, zodat de verwachtingen ook op elkaar 
blijven aansluiten. De vraag is hoe krijg je een geza
men lijk begrip voor een nieuw en complex concept 
als dit?

Verschillende interpretaties  
van doelen werken misverstanden  
en verwarring in de hand

LEERPUNT 2 Gezamenlijke begripsvorming
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Het ontwikkelen van innovaties op een slim lichtgrid 
vraagt een gelijkwaardig partnerschap, waarin 
iedereen op zijn sterktes wordt ingezet zodat er com
plementariteit ontstaat die nodig is om de innovatie 
te realiseren. Zowel de bedrijven van het consortium 
als de gemeente hebben allemaal een belangrijke 
en actieve rol. Maar het blijkt in de praktijk echter 
lastig om elkaars belangen en mogelijkheden goed 
te begrijpen. Op cruciale momenten bleef die 
actieve verbindende houding uit, en werd terug geval
len in de klassieke rolverdeling van klantleverancier. 
Alle partijen gingen risicomijdend gedrag vertonen, 
benadrukten hun eigen verantwoordelijkheden en 
de focus op het eigen in plaats van het gezamenlijke 
belang zorgde ervoor dat er vanuit verschillende 
richtingen op de rem getrapt werd. Dat alles leidde 
tot wederzijdse verwijten en daarmee stonden  
ze niet als een team gezamenlijk voor de realisatie.

De vraag die hieruit naar voren komt is hoe je een 
gelijkwaardig en respectvol partnerschap kunt 
inrichten, met oog voor elkaars belangen en moge
lijkheden.

Een innovatief partnerschap vraagt  
begrip voor elkaar en goed inschatten  
van je eigen bijdrage in het proces

LEERPUNT 3 Gelijkwaardig partnerschap
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Veel geïnterviewden geven aan dat het innovatie
team onvoldoende middelen en/of mogelijkheden 
had en dat er onvoldoende competentie en/of on
be kendheid met dit innovatieve traject was bij 
mensen, of dat bekwame mensen verkeerd ingezet 
werden. Daarnaast had het team last van onvoldoende 
mandaat om zelf beslissingen te nemen. De plannen 
en besluiten moesten op verschillende plekken 
bespro ken worden (bijv. in de stuurgroep en de route
plangroep), wat de vaart uit het project haalde.  
Ook wisselingen in het team leiden tot verstoringen, 
omdat de vervangers vaak minder betrokken waren 
en het collectieve geheugen niet deelden. Het con
tract was te abstract om voldoende houvast te 
bieden, dus er moest steeds een vertaalslag ge maakt 
worden, waar dan vervolgens weer veel discussie 
over was. Ondanks de strubbelingen waren een aantal 

kernspelers sterk intrinsiek gemotiveerd en probeer
den er ondanks alle belemmeringen en spanningen 
een succes van te maken.
Wijzigingen in het team zijn onvermijdelijk, maar hoe 
kun je zorgen dat je met de intrinsiek gemoti veerde 
mensen die je hebt toch een zo goed mogelijk zelf
standig opererend team met mandaat maakt, dat om 
 kan gaan met nieuwe mensen?

Innoveren is mensenwerk en vereist de juiste, 
intrinsiek gemotiveerde teamleden met 
voldoende mandaat die samen een collectief 
DNA en geheugen opbouwen

LEERPUNT 4 Zelfstandig opererend team
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De geïnterviewden geven aan dat het project last 
had van het feit dat alle partners grote, complexe 
organisaties zijn, waar het moeilijk bleek om in  
de eigen achterban mensen in beweging te krijgen 
voor het project. Elk van de partijen had op enig 
moment grote moeite om mensen uit verschillende 
afdelingen actief betrokken te krijgen. Daarbij speelde 
ook het beperkte budget een rol. De gewenste inno
vaties vragen juist om samenwerking over afdelin gen 
heen om impact te hebben, maar het blijkt lastig te 
zijn om de silo’s te doorbreken. Alle organisaties 
hebben de interne afstemming van activiteiten onder
schat die nodig is om met dit soort nieuwe externe 
vragen om te kunnen gaan en met veranderingen 
mee te kunnen bewegen.

Om echt innovatieve oplossingen te kunnen realiseren 
is samenwerking met veel verschillende afdelingen 
uit de verschillende organisaties nodig, de vraag is 
dus hoe je die interne organisaties kunt mobiliseren 
zodat ze actief bijdragen aan het project.

Mee kunnen bewegen met externe 
veranderingen vraagt het doorbreken van interne 
silo’s en starre organisatiestructuren

LEERPUNT 5 Mobiliseren interne organisatie



2928 Evaluatie innovatieproces Jouw Licht op 040

De initiële ideeën over hoe een dergelijk innovatief 
traject aangepakt zou kunnen worden in samen
werking met bewoners en andere partijen zijn onder
deel van het contract geworden. Daarmee was er 
geen ruimte meer om van deze aanpak af te wijken 
en te experimenteren. Onbedoeld zijn de eerste 
ideeën over het innovatieproces met bewoners en 
ondernemers een blauwdruk geworden waar een 
strakke tijdsplanning op is gezet, in plaats van dat 
het als een flexibele onderlegger is gebruikt waar 
het proces omheen kon bewegen omdat er nu 
eenmaal nog geen handleiding was voor innovatie 
met bewoners in een ‘quadruple helix’. Diverse 
geïnterviewden geven aan dat een veel losser proces 
nodig is voor een project als dit, zodat je nog kunt 
uitvinden hoe het werkt en van verkeerde inschat tin
gen kunt leren. Het vraagt om vertrouwen, lef en een 
dynamische planning. Daarbij is het wel belang rijk 

om voldoende voortgang te boeken, zodat mensen 
aangehaakt blijven.
Innovatie is inherent onvoorspelbaar en vraagt 
daarom om een flexibeler aanpak, waarbinnen nog 
ruimte is om te experimenteren en te leren. De 
vraag is dus hoe je een dergelijk project organiseert 
rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van 
innovatie.

Innovatie vraagt om ruimte om te 
experimenteren en leren, een flexibele aanpak 
en dynamische planning

LEERPUNT 6 Onvoorspelbaarheid van innovatie
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De hele hoge en inspirerende ambitie heeft in het 
begin van het traject (de tenderfase) veel energie 
gegeven. Degene die in die fase betrokken waren 
geven aan dat er een enorme drive was en er toen 
ook echt op elkaars kracht en expertise werd 
gebouwd. Iedereen wilde er iets moois van maken. 
In de praktijk blijkt het lastiger om die ambitie  
ook echt waar te maken, vooral als er tijdsdruk is. 
Naarmate het project dichter bij realisatie kwam, 
kwamen er meer regels en meer redenen waarom 
het lastig was. In de gesprekken kwam regelmatig 
naar voren dat het project misschien te vroeg is 
geweest omdat een aantal belangrijke elementen 
nog niet ‘klaar’ waren. Aan de andere kant is ook 
vaak aangegeven dat als je echt iets innovatiefs wilt, 
je tijd nodig hebt om dat te realiseren — zowel  
voor vergunningen en regels bij de gemeente, als 
voor de technische realisatie door het consortium. 
Het project heeft veel last gehad van het langzaam 

verdwijnen van de inspiratie en bijbehorende 
energie tijdens de uitvoering.
Omdat de hoge ambitie juist erg inspirerend werkt 
is de vraag hoe je een realistisch project kunt 
organiseren waarbij de inspiratie blijft, ook tijdens 
de onvermijdelijke tegenslagen tijdens de uitvoe ring.

Het is lastig een goede balans te  
vinden tussen een hoge ambitie en  
praktische uitvoerbaarheid

LEERPUNT 7 Praktische uitvoerbaarheid
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Veel geïnterviewden geven aan dat ze initieel energie 
krijgen bij de hoge ambitie in het project, maar  
dat dit moeilijk te verenigen is met de aanbesteding 
zoals die is gedaan. In dit project is een ambitieuze 
innovatieve uitvraag gekoppeld aan een sterk in
gekaderd budget. In de competitiefase van de aan
besteding heeft deze complicerende factor veel 
gevraagd van de geselecteerde partijen in relatie tot 
wat ze werkelijk konden waarmaken in hun inschrij
ving. Daarmee ontstonden eigenlijk al meteen de 
breuklijnen waarop het project vastliep. In de kern 
ontstond er een onmogelijke spagaat door dat zowel 
de opdrachtgever als de opdracht nemer de 
(mogelijk te) grote afstand tussen wens en werkelijk 
vrijwel onbesproken lieten. De initiële energie werd 
als te waardevol gezien om te verliezen door hier 
echt diep en realistisch met elkaar over in gesprek te 
gaan. Ondertussen brokkelde het vertrouwen stukje 
bij beetje af en moesten al meteen harde afspraken 

gemaakt worden over een nog heel onzeker traject. 
De vraag is hoe je dus aan de ene kant juist synergie 
kunt aanjagen met een hoge ambitie, maar aan de 
andere kant ook realisme voor de verschillende 
partijen behoudt in een competitieve aanbesteding?

Een innovatieve uitvraag in een competitieve 
aanbesteding kan opportunistische 
aanbiedingen aantrekken

LEERPUNT 8 Balanceren opportunisme en realisme
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Het proces om een betrokken community te vormen 
en bewoners te betrekken bij de voorfase van inno
vatie (zeker bij iets ‘ontastbaars’ als een slim lichtgrid) 
is onderschat. Er is tot op de dag van vandaag geen 
overeenstemming in het projectteam over of de  
rol die bewoners hebben gekregen en de methodes 
die zijn gebruikt de juiste zijn. Daarbovenop zijn er 
ook veel externe verstoringen geweest die het 
proces hebben bemoeilijkt (discussies over privacy 
n.a.v. de Algemene Verordering Gegevens bescher
ming (AVG), wisselingen in de Vereniging van Eige
naren bij de flat en de ontdekking van vleermuizen). 
Betrokkenheid van bewoners wordt wel gezien  
als belangrijk om te zorgen dat er draagvlak is in de 
wijk, maar de manier waarop het invulling heeft 
gekregen heeft de bewoners geen volwaardige rol 
gegeven. Het proces duurde te lang  je kunt 
bewoners geen tweeëneenhalf jaar actief betrokken 
houden. Uiteindelijk werden beslissingen voor het 

wel of niet realiseren van oplossingen in de 
proeftuinen, wel op basis van hun input, maar buiten 
hen om genomen, terwijl er van de bewoners wel 
een flinke bijdrage in (vrije) tijd werd gevraagd. 
De vraag die speelt is hoe je bewoners een volwaar
dige rol kunt geven in een innovatieproces, zodat 
het ook voor hen zinvol en bevredigend is.

Het is moeilijk om bewoners te betrekken  
in de voorfase van innovatie en ze een 
gelijkwaardige rol te geven in het proces

LEERPUNT 9 Rol van de bewoners
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In de evaluatie komt duidelijk naar voren dat er een 
conflict zit tussen aan de ene kant de strategische 
ontwikkelingen en de oplossingen die bedrijven al 
aan het ontwikkelen zijn op basis van hun eigen 
roadmap (die overigens ook gebaseerd is op infor
matie over waar de markt en eindgebruikers 
behoefte aan hebben) en aan de andere kant de co
creatie aanpak in het project om voor de proeftuinen 
onderzoek te doen naar specifieke behoeften en 
van daaruit innovaties te initiëren. Daarbij was er in 
het project sprake van een strakke tijdsplanning 
(binnen een jaar een innovatie realiseren in de proef
tuin), terwijl de normale innovatietrajecten veel 
langer duren. Het gebrek aan synchronisatie van deze 
processen wordt als een grote belemmering voor 
succes gezien. Daardoor ontstaat een geforceerde 
aansluiting tussen oplossingen (die al in de strate gi
sche roadmaps staan, of al ‘op de plank liggen’) en 
behoeften in de proeftuinen. 

De vraag is hoe je de ontwikkelroadmaps voor 
langere termijn en de projectplanning voor de 
kortere termijn beter op elkaar kunt afstemmen, 
zodat innovatieve oplossingen en behoeften van 
bewoners in een proeftuin goed op elkaar 
aansluiten.

Tijdsdruk in het project leidt tot geforceerde 
aansluiting van strategische ontwikkelingen en 
oplossingen voor gevonden behoeften

LEERPUNT 10 Afstemming planningen
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De bijdrages van externe partijen in het project zijn 
tegengevallen, zowel van de creatieve industrie, 
andere bedrijven, kennisinstellingen als van inwoners. 
De verwachting was dat veel meer mensen en 
bedrijven een veel actievere betrokkenheid zouden 
hebben in het genereren en realiseren van oplos sin
gen. Een goed ecosysteem opbouwen vergt meer 
inspanning dan van te voren verwacht. Er zijn verschil
lende oorzaken hiervoor aangegeven: mogelijk ligt 
het aan het feit dat partijen niet voor andere 
commerciële partijen (het consortium in dit geval) 
willen werken omdat ze bang zijn dat deze er met 
hun ideeën vandoor zullen gaan, of aan het gebrek 
aan budget om use cases voor creatieve applicaties 
te ontwikkelen, of is de rol die vooraf ingeschat is, 
bijvoorbeeld voor bewoners of kennisinstellingen, 
wel reëel geweest? Feit is dat de vliegwielen voor 
het ecosysteem, waar veel van verwacht werd en die 

ook nieuwe verdienmodellen zouden meebrengen, 
nooit op gang zijn gekomen.
De vraag is hoe je wel succesvol een open innovatie
ecosysteem kunt opzetten en wie daarvan de trekker 
moet zijn om onafhankelijkheid te garanderen en  
te zorgen dat de verdienmodellen voor alle partijen 
geborgd zijn.

Te weinig andere partijen zien de kansen  
van een ‘open innovatie ecosysteem’  
en zijn bereid er tijd in te investeren

LEERPUNT 11 Mobiliseren innovatie-ecosysteem
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Bijna alle geïnterviewden geven aan dat het project 
vanaf een bepaald moment te veel op de Key 
Performance Indicators (KPI’s) is gestuurd. Het accent 
is verschoven van inhoud naar proces (KPI’s) als 
gevolg van de spanning die op het project kwam. 
De procedures zijn boven de inhoud komen te 
staan. Deels wordt dat toegewezen aan de wisseling 
van personen in het project, die de achtergrond 
onvoldoende kenden en daardoor terug vielen op 
het contract, maar ook aan de behoefte om het 
contract (dat deels vanuit publiek geld wordt gefi
nan cierd) goed en transparant te ‘managen’. Er 
kunnen veel kanttekeningen geplaatst worden bij 
deze manier van managen van een innovatief traject, 
omdat regels en procedures en KPI’s vanuit het 
verleden zijn opgesteld en niet helpen voor inno vatie, 
en zelfs contraproductief bleken te zijn omdat het 
vertrouwen weg ebt en de focus verschuift van de 
echt belangrijke inhoudelijke activiteiten naar wat  

er nodig is om ‘vinkjes’ op de KPI checklist te halen. 
Voor contractmanagement zijn KPI’s wel belangrijk, 
dus is de vraag hoe je KPI’s zo kunt formuleren dat 
ze innovatie aanjagen in plaats van belemmeren.

Niet op innovatie-output sturen maar op KPI’s 
(proces boven inhoud) leidt ertoe dat mensen 
zich meer gaan focussen op de KPI’s

LEERPUNT 12 KPI’s voor innovatie 
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Het contract blijkt een groot struikelblok in de uitvoe
ring van het project. Het project was zeer inspirerend 
vanwege zijn hogere en uitdagende doel, maar het 
contract is daarentegen gebruikt om star op te sturen. 
Het veroorzaakt dat planningen vast komen te staan, 
waardoor er geen flexibiliteit meer is en doordat er 
geen backup scenario’s in zijn voorzien, worden 
partijen gevangen en loopt alle energie uit het project. 
Indicatieve processen en voorstellen voor aanpakken 
die bedacht waren tijdens de aanbesteding werden 
contractstukken en kregen vaste opleverdata, terwijl 
ze nooit met dat idee opgezet waren. Wijzigingen in 
het contract waren niet mogelijk vanwege de 
aanbestedingsregels. Daarnaast is het contract door 
zijn complexiteit ook nog eens multiinterpretabel 
en biedt het ruimte voor de verschillende partijen om 
heel verschillende nadrukken te leggen op onder
delen, waardoor vervolgens mensen zich afwachtend 
en terughoudend gaan opstellen omdat ze de 

achtergrond onvoldoende kennen of het niet eens 
zijn met de interpretatie. 
De vraag is hoe je een contract kunt maken voor een 
hogere ambitie, dat voldoende helder is en tegelijker
tijd flexibiliteit in het proces toelaat.

Een complex, multi-interpretabel  
proces kan het hogere doel onbedoeld naar de 
achtergrond drukken met afwachtend, 
terughoudend gedrag als mogelijk gevolg

LEERPUNT 13 Flexibiliteit in het contract
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De selectie van de proeftuinen is gemaakt vanuit  
de noodzaak tot vervanging van de verlichting.  
Veel geïnterviewden vragen zich af of dit de juiste 
keus was, omdat dit geen gebieden zijn waar  
echte pro blemen zijn, en dus geen maatschappelijke 
problemen en urgentie voor innovatie vormen. 
Sowieso is de openbare verlichting niet echt een 
probleem dat leeft bij bewoners, en daarmee is het 
lastig veel mensen echt betrokken te krijgen. Ook 
de betrokken bewoners geven aan dat het lastig 
was meer mensen uit de wijk te betrekken. Het 
gebrek aan urgentie wordt als probleem gezien, 
omdat het geen duidelijke sturing geeft. De 
behoeften die gevonden werden zouden ook niet 
echt tot schaal bare innovaties leiden, omdat andere 
gemeentes waarschijnlijk geen geld over hebben 
voor behoeften met zo’n lage prioriteit en zo’n lage 
toegevoegde waarde. Daarbij kwam dat geïden
tificeerde behoeften in de wijk wel relevant waren, 

maar op de schaal van Eindhoven vaak niet (bijvoor
beeld de oversteek plaatsen in de proeftuinen worden 
als onveilig ervaren, maar er zijn veel onveiligere 
plaatsen in andere wijken  dan voelt het niet goed 
om ze hier wel aan te pakken en op die andere 
plaatsen niet). 
De vraag die hieruit ontstaat is wat wel de juiste 
context is om innovatie op een slim lichtgrid aan te 
pakken en de hoge ambitie te realiseren.

Zonder urgentie van maatschappelijke  
behoeften in de proeftuinen ontbreekt  
de noodzakelijke context voor innovatie

LEERPUNT 14 Juiste context voor innovatie
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Het bleek dat het project was gebouwd op een 
complex business model, waar verschillende onder
delen gestapeld waren om budget voor innovatie te 
genereren: vervanging van afgeschreven armaturen, 
energiebesparing door zuinigere oplossingen en 
additionele omzet voor het consortium uit preferred 
suppliership projecten. Ondanks dat er geen recht
streeks budget voor innovatie door de gemeente 
werd verstrekt, was het voor hen juist de belang rijk
ste focus. Tijdens de uitvoering bleek dat een aantal 
activiteiten erg waren onderschat, zowel qua bemen
sing als qua kosten. Toen het preferred suppliership 
achter bleef, was er beperkt budget voor innovatie 
en kwam het innovatiemotortje niet op gang. 
Hoewel op operationeel niveau mensen steeds op 
nieuw, soms zelfs tegen beter weten in, de schou de rs 
eronder zetten om kleine succesjes te genereren, 
gaat op stuurgroepniveau financiële haalbaarheid 
een belangrijke rol spelen, doordat het financiële 

model onvoldoende functioneert door ontoerei kende 
middelen uit het preferred suppliership. 
De vraag is hoe je een verdienmodel kunt inrichten 
waarbij je de risico’s van het tegenvallen van één van 
de onderdelen kunt opvangen. Zorg dat je budget 
alloceert voor innovatie en dat dit niet afhankelijk is 
van het wel of niet slagen van andere onderdelen.

Een verdienmodel moet robuust zijn, zodat  
tegenvallers opgevangen kunnen worden

LEERPUNT 15 Robuust verdienmodel
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Een hoge ambitie vereist voldoende middelen om te voorkomen dat er 
steeds concessies moeten worden gedaan. 
Het zoeken naar een geschikte aanpak en het continue experimenteren  
inherent aan innovatie  zijn moeilijk vooraf te plannen en vergen flexi bi
liteit en improvisatievermogen. Samenwerken met verschillende partners 
en het betrekken van andere partijen kost tijd en er moet veel voor 
georganiseerd worden (zie leerpunt 11). Het experimentele karakter van 
innovatie zorgt dat dingen anders kunnen lopen dan voorzien of dat er 
activiteiten moeten worden uitgevoerd die niet van te voren waren voor
zien (zie leerpunt 6). 
Een robuust verdienmodel moet flexibiliteit bieden zodat voortschrijdend 
inzicht kan worden benut (zie leerpunt 15).

Goed partnerschap in een ambitieus project vraagt om sterk leiderschap. 
Sterk leiderschap zorgt zowel voor verbinding door alle lagen van het 
project heen als voor een groot draagvlak in de eigen organisaties (zie 
leerpunten 1 en 5). Het is belangrijk om de juiste mensen te selecteren 
voor het team, die over het eigen belang heen stappen om het gezamen
lijke doel te realiseren (zie leerpunten 3 en 4). Deze teamleden moeten in 
staat zijn samen zelfstandig de weg naar dit doel in te richten (zie leerpunt 
7), wellicht zelfs buiten de organisaties, zodat ze hun eigen koers kunnen 
varen. 
Een (pro)actieve achterban in de eigen organisatie is daarbij een belang
rijke randvoorwaarde.

AANBEVELING 2 
Samenwerking vereist sterk 
leiderschap

AANBEVELING 1 
Hoge ambitie vereist middelen
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Een ‘slim lichtgrid’ is een nieuw concept, waar gemakkelijk verschillende 
interpretaties en verwachtingen over kunnen ontstaan. 
Om een sterke basis voor gezamenlijk innoveren te krijgen moeten partners 
de tijd nemen om met elkaar een gedeeld beeld te vormen wat 
innoveren op een slim lichtgrid is (zie leerpunt 2). Bovendien moeten de 
rollen en belangen helder zijn om echt complementair te kunnen zijn  
(zie leerpunt 3) en samen veel meer mogelijk te maken (zie thema 8). Het 
is onvermijdelijk dat in een langer lopend traject voortschrijdend inzicht 
wordt opgedaan en dat er mensen zullen komen en gaan, dus dit zal steeds 
aandacht blijven vragen. Een brede ambitie maakt het daarbij makkelijker 
voor nieuwe mensen om aan te sluiten, hoewel voorkomen moet worden 
dat daarmee steeds opnieuw andere accenten (kunnen) worden gelegd 
(zie leerpunt 1). 
Een inhoudelijk gezamenlijk beeld stuurt daarmee het proces en de 
samenwerking.

Een regelmatige realismecheck is nodig om het project beheersbaar te 
maken en te houden. 
De projectpartners willen de potentie van een hoge ambitie benutten door 
de lat hoog te leggen, maar zonder opportunisme in de hand te werken 
(zie leerpunt 8). Door duidelijkheid te scheppen over wat de partners inhou
delijk willen bereiken (zie leerpunten 2 en 14) en te sturen op dat 
inhoudelijke doel (zie leerpunt 12), wordt inspiratie gegeven aan het proces 
(zie leerpunt 7). 
Een dergelijke inhoudelijke check moet inspireren en mensen voort durend 
motiveren om te innoveren.

AANBEVELING 4 
Hoge ambitie vereist beheersbaar 
opportunisme

AANBEVELING 3 
Innovatie vereist inhoudelijke 
uitlijning
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Innoveren vereist een flexibele aanpak die meebeweegt met de – nog 
onbekende – uitkomst. 
Het contract moet borgen dat het doel wordt vastgesteld, maar tegelijker
tijd flexibiliteit toelaten in hoe dat doel bereikt wordt (zie leerpunt 12). 
Op die manier kunnen bij nieuwe inzichten of tegenvallers alternatieve 
scenario’s gemaakt worden (zie leerpunt 6). De doelen en ambitie moeten 
helder zijn, zodat wel de aanpak kan veranderen, maar het achterliggende 
doel helder voor ogen blijft (zie leerpunt 13).
Een aanpak waarbij alternatieve keuzes gemaakt kunnen worden bij 
voortschrijdend inzicht werkt motiverend en houdt vaart in de voortgang.

Een slim lichtgrid omvat zowel infrastructuur en hardware als de applicaties 
die daarop draaien. Beide vereisen echter een andere innovatieaanpak 
en wellicht ook andere partners.
De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitrol van een 
slim lichtgrid als ‘nutsvoorziening’ (zie leerpunt 2) en zorgen dat dit als 
open platform beschikbaar is. Als de basis op orde is kunnen vervolgens 
(andere) partijen aan de slag om daarop applicaties te ontwikkelen (zie 
leerpunt 11). 
Een regisseur die gemakkelijk kan schakelen tussen verschillende partijen 
en onafhankelijk van commercieel gewin opereert is onontbeerlijk om 
vertrouwen in het ecosysteem te borgen (zie leerpunten 11 en 15).
Ontkoppeling van deze processen, verantwoordelijkheid en rollen geeft 
helderheid voor andere samenwerkingspartijen.

AANBEVELING 6 
Slim lichtgrid-innovatie vereist 
ontkoppeling platform en 
applicaties

AANBEVELING 5 
Innoveren vereist flexibiliteit in 
aanpak
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Zinvolle innovatie start vanuit de behoeften van bewoners, maar ontstaat 
alleen als ook de innovatieagenda’s van bedrijven een volwaardige rol 
krijgen in het innovatieproces.
De  inzichten in de (latente) behoeften van bewoners kunnen de strate gi
sche roadmap oprekken voor nieuwe marktoplossingen (zie leerpunt 14). 
De bedrijfsstrategieën kunnen richting geven aan de haalbaarheid en 
schaalbaarheid van nieuwe oplossingen (zie leerpunt 10).  Synergie van 
beide inzichten kan een creatieve discussie voeden over nut en 
haalbaarheid van use cases, waarbij alle partijen in hun waarde worden 
gelaten (zie leerpunt 9). Samenwerking met andere gemeenten (natio naal, 
maar ook internationaal) kan helpen om de vraagkant te valideren en 
schaalbaarheid direct mee te nemen.
Zinvolle en haalbare innovaties worden gebouwd op een goede synergie 
tussen vraag en aanbod.

Een aanbesteding is onvermijdelijk, omdat gemeentes aan (Europese) 
regels gebonden zijn. De keuze voor de open dialoog was logisch, omdat 
het innovatieve karakter van de aanbesteding niet gemakkelijk te vatten 
was in een meer traditionele uitkomstgerichte uitvraag. Het competitieve 
element in een innovatieve aanbesteding veroorzaakt mogelijk dat 
partijen zich door anderen uitgedaagd voelen om te ‘overbieden’ (zie 
leerpunt 15) om de aanbesteding te kunnen winnen. Tegelijkertijd kan in 
het opendialoog proces een positieve wisselwerking ontstaan tussen  
de partijen, waarbij de aanbiedende en de vragende partij zich dusdanig 
aan elkaar optrekken dat de hoge ambities inspireren tot grootse 
plannen. Bij de vertaling van deze ambitie naar een contract ontstaat dan 
echter het risico dat dit onwerkbaar wordt (zie leerpunt 13). Een 
aanbestedingsproces voor een hoge ambitie kan tot een opzwepende 
sfeer leiden, waarbij het gezamenlijk tot een groots succes maken dusdanig 
de overhand krijgt en waardoor het moeilijk is om tot een realistisch con
tract te komen. Een contract dat zowel de verwezenlijking van de gedeelde 
ambitie als concrete doelstellingen waarborgt.
Een aanbestedingsproces voor een hoge ambitie vraagt extra aandacht 
bij de vertaling in een contract met realistische mogelijkheden van alle 
partijen, zonder de gezamenlijke ambities te verloochenen.

AANBEVELING 8 
Aanbesteding van een hoge 
ambitie vereist een bijzondere 
contractvorm

AANBEVELING 7 
Zinvolle innovatie vereist synergie 
in behoeften en oplossingen
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Voor deze evaluatie zijn veel mensen 
geïnterviewd en daarnaast zijn er twee 
bewonersavonden georganiseerd. Wij willen 
iedereen hartelijk danken voor de openheid  
en kritische maar constructieve feedback.

DANKWOORD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jouw Licht op 040 was een uniek project, waarin veel verschillende mensen van 
verschillende organisaties samen met bewoners innovaties op een slim lichtgrid 
realiseerden. Het was een project met een hoge ambitie dat een andere aanpak 
vereiste en veel van mensen heeft gevraagd. Het is helaas niet gelukt dit compleet 
tot uitvoering te brengen vanwege een veelvoud van redenen, zoals in dit rapport 
is te lezen. En hoewel iedereen die betrokken was graag had gezien dat het wel 
een groot succes was geworden, voelt iedereen ook dat de leerpunten ook een 
zeer waardevol resultaat zijn. Zover wij weten zijn er geen projecten die zo 
ambitieus in elkaar gestoken zijn, en waarbij innovatie zo’n belangrijke rol speelde. 
De ambitie staat nog steeds om tot innovatieve oplossingen te komen die de 
kwaliteit van leven in de proeftuinen verbeteren en daarna wereldwijd. Wij hopen 
dat de leerpunten en de aanbevelingen velen zullen motiveren om te blijven inno
veren en met vallen en opstaan betekenisvolle oplossingen voor vele uitdagingen 
te vinden.

Als onderzoekers van de capaciteitsgroep Innovation, Technology Entrepreneurship 
& Marketing van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences zijn wij 
zeer geïnteresseerd in innovatieprocessen. Studenten van vele faculteiten en 
TU/e innovation Space hebben met veel plezier diverse onderzoeken uitgevoerd 
en nieuwe oplossingen voor de proeftuinen ontworpen. Diverse onderzoekers 
van o.a. het Intelligent Lighting Institute zijn betrokken bij onderzoek rondom het 
project. Het project was voor ons een rijke bron aan inspiratie en een voedings
bodem voor vele wetenschappelijke onderzoeksvragen en uitdagingen voor stu
dentenprojecten. In totaal zijn meer dan 300 studenten en onderzoekers in 
diverse rollen betrokken geweest.

Wij willen iedereen bedanken die in het project een bijdrage heeft geleverd, en 
hopen dat de toekomst weer van deze inspirerende en uitdagende projecten zal 
brengen.
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