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Waar staan we? 

● Belangrijk probleem 
 

● Unieke evidence-based en 
people-centred aanpak 
 

● 7 conflictgebieden  
 

● 34 ervaren partners 
 

● Afronden plannen ontwikkelcentra 
 

● Strategische communicatie over 
urgentie  
 

● Steun en financiering zoeken bij 
NGF en andere bronnen 
 

● 47 voorstellen ingediend in ronde 3 
 

Criterium  
(zie Analysekader Nationaal Groeifonds Ronde 3) 

Hoe denken we te scoren? 

Bijdrage aan duurzaam verdienvermogen  Heel goed 

Strategische onderbouwing  Goed 

Kwaliteit van het plan  Qua aanpak goed, qua planning 
voldoende (we zijn niet zo goed als 
de grootste bedrijven en 
co-financiering mist)  

Samenwerking en governance  Kennispositie en marktleiderschap 
goed, ervaring minder, mate van 
betrokkenheid stakeholders 
voldoende  

https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2023/02/15/47-voorstellen-ingediend-in-derde-ronde-nationaal-groeifonds
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-10/74901%20-%20EZK%20-%20Analysekader%203e%20ronde_TGPDFA.pdf


Pre-programmafase:* doelen en voortgang overzicht
Programmalijn 
en/of fase 
(Tekst projectplan) 

Activiteiten leiden tot ...  ... outputs  Indicatoren  Target 
(progress) 

  Financiering verkrijgen  Aanvaarding financiering  KPI % van begrotingen van centra en 
programma waarvoor financiering is 
toegezegd 

100 

 
Pre- 
programma 

1. Centrumplan afronden  Afgeronde centrumplannen  % deelnemers dat werkplan heeft uitgewerkt  9 

2. Contacten uitzetten voor werving  Contacten  % deelnemers dat werving personeel heeft 
verkend 

70 

3. Presenteren centrumplannen aan 
stakeholders en mogelijke 
co-financiers 

Presentaties  % deelnemers dat centrumplan heeft 
gepresenteerd aan belangrijkste 
stakeholders 

70 

4. Communiceren van waarom, wat en 
hoe van programma in media. 

Plan is onderdeel van 
communicatie 

# relevante publicaties  10 

5. Aanbieden plan bij 
justitie-instellingen, TK commissies EZ, 
VenJ, Biza en Staatscommissie 
rechtsstaat 

Aanbiedingen  # aanbiedingen programma bij 
personen/instellingen met invloed op 
beslissingen over investering in 
ontwikkelcapaciteit 

30 

* Zie projectplan 3.1.7 en Bijlage 2 voor deze activiteiten en indicatoren.



1. Centrumplannen afronden  

Output:  Centrumplan afronden  Afgeronde 
centrumplannen: 9 

% deelnemers dat 
werkplan heeft 
uitgewerkt 

Planning 
31 maart 

Acties:  Uitvoering  Faciliteren HiiL  Voortgang  Tijdstip 

Bijeenkomst met ieder Centrum om afronding door te nemen  Deelnemers, Maurits, Tim  Tim   10%   8 maart  

Centrumplannen programmalijn 1 snel toevoegen/uploaden: 
goede samenvatting + begroting + activiteitenplan + 
milestones/indicatoren  + verwijzing naar Programma  

Deelnemers centra   Tim/Marcus?  0%   1 maart  

Plannen (met centra die dat willen) nog een keer verbeteren aan 
de hand van wat financiers/stakeholders verder nog nodig 
hebben.  

Deelnemers centra   Tim   0%   15 maart 

Centrumplan programmalijn 2 toevoegen: zelfde acties  Deelnemers centra   Tim/Maurits  0%  1 maart  

Centrumplan programmalijn 2 verbeteren: zelfde acties  Deelnemers centra   Tim/Maurits   0%  15 maart  

Justice sector regulation centre (4) toevoegen: zelfde acties  Deelnemers centra   Maurits  0%  1 maart  

Justice sector regulation centre (4) verbeteren: zelfde acties  Deelnemers centra   Maurits 
  0%  15 maart  



2. Werving menskracht voorbereiden  

Output:     Contacten  
% deelnemers dat 
werving personeel 
heeft verkend: 70 

30 april 

Acties:  Uitvoering  Faciliteren HiiL  Voortgang  Tijdstip 

 Competentie profiel van ontwikkelaars die nodig zijn HiiL   Liesbeth  0%  30 april 

 Uitzetten van contacten voor werving van geschikte 
 ontwikkelaars  Deelnemers centra (HR)    Contactpersoon per 

centrum  0%  1 juni  

 Verdieping van ‘job description’ van verschillende  
 ontwikkelfuncties Deelnemers centra     0%  20 juni  

Functieprofielen voor programmamanagement HiiL    Maurits/Dennis  0%  15 april 



3. Presenteren centrumplannen aan stakeholders/financiers  

Output: 

Presenteren 
centrumplannen aan 
stakeholders en mogelijke 
co-financiers 

Presentaties: 70  % deelnemers dat 
centrumplan heeft 
gepresenteerd aan 
belangriijkste 
stakeholders 

70 

Acties:  Uitvoering  Faciliteren HiiL  Voortgang  Tijdstip 

 Sleutelpersonen bereiken    Leden Raad van Advies  Maurits  20%  15 maart 

 Sleutelpersonen bereiken   Leiders centra  Contactpersoon 
per centrum  0%  31 maart 

 Sleutelpersonen op de hoogte houden   Comms HiiL   Tim  0%  31 juli 



4. Communicatie, outreach en lobby 

Output: 
Communiceren van 
waarom, wat en hoe van 
programma in media. 

Plan is onderdeel van 
communicatie 

# relevante 
publicaties:10 

31 maart 
/31 juli 

Acties:  Uitvoering  Faciliteren HiiL  Voortgang  Tijdstip 

Kernboodschappen   Allen, comms    Comms (HiiL)   50%  15 feb. 

Communicatie pakketje samenstellen = samenvatting + 
infographic + sheet procedure? + plan  
Voor journalisten, deelnemers en raad van advies 

Allen, comms   Maurits/ Comms?    50%  7 maart 

Sessie 8 maart @ Nieuwspoort ≈   HiiL Comms    Tim/Emmy  0%  8 maart 16:00-18:00 

Gemeenschappelijke publicaties ontwerpen: ESB, FD, 
Binnenlands Bestuur,  HiiL  Krijn/Maurits  0%  15 april  

Gemeenschappelijke publicaties en optredens  Consortiumleden  Tim/Emmy  0%  30 april  

Lobby (samen met Gemeente DH) richting RVO-EZK resp. NGF 
(adviescommissie)   Allen   Tim  0%  Maart/April  

Presenteren plan tijdens Hague Justice Week HiiL   Tim/Maurits   10 %  Mei/juni  

https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/wie-zijn-de-leden


5. Aanbieden plan bij justitie-instellingen, TK commissies EZ, VenJ, 
Biza en Staatscommissie rechtsstaat 

Output: 
Communiceren van 
waarom, wat en hoe van 
programma in media. 

Plan is onderdeel van 
communicatie 

# relevante 
publicaties:10 

31 maart 
/31 juli 

Acties:  Uitvoering  Faciliteren HiiL  Voortgang  Tijdstip 
  
 Presenteren centrumplannen en projectplan aan politiek (TK   
 commissies  Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie   
 en Veiligheid van de Tweede Kamer en bij de inmiddels  
 samengestelde Staatscommissie Rechtsstaat)  
 

 Selectie van deelnemers  Maurits  0%  30 april 

 Presenteren centrumplannen bij justitie-instellingen (roadshow)  Selectie van deelnemers   Maurits  0%  30 april 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 Uitwerking plannen ontwikkelcentra 
Programmalijn 1: Effectieve routes   Link naar plan  Status  

Ontwikkelcentrum Schaarse ruimte 
STAB, Universiteit Groningen, TU Delft  Link 

Ontwikkelcentrum Cruciale arbeids- en samenwerkingsconflicten in het MKB 
Hogeschool Zuyd  Link 

Ontwikkelcentrum Buurtvrede 
Gemeente Den Haag  Link 

Ontwikkelcentrum Familierelaties en conflicten 
Universiteit Leiden, Verwey-Jonker Instituut, UCERF  Link  

Ontwikkelcentrum Letsel en grootschalig herstel 
Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit   Link  

Ontwikkelcentrum Duurzame en effectieve wegen uit schulden 
Hogeschool Utrecht  Link    

Ontwikkelcentrum Betekenisvol Strafrecht 
Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit   Link  

Programmalijn 2: Schaalbare organisatie- en financiële modellen   

Ontwikkelcentrum overlegrecht, duurzame, schaalbare routes voor conflictoplossingg  
Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Stg. Samen Recht vinden, SKGZ  Link 

Programmalijn 4: Programmalijn 4 Regulering, financiering en standaardisering   

Justice sector regulation centre 
World Justice Project, Arizona State University, HiiL   Link 

https://docs.google.com/document/d/161zdkDsx8OAkD9Sltl3xN9tv7VMBdDtr/edit?usp=sharing&ouid=112420515711318316133&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DTn8fUE4Dj_vI7ySC1bgY523eRqgjVUz/edit?usp=sharing&ouid=112420515711318316133&rtpof=true&sd=true
https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2022/06/Buurtvredevoorziening-Plan-Innovatielab-Burenconflicten-Den-Haag-.pdf
https://docs.google.com/document/d/19YdqnhX3gPpjuTWRwfmxTrX0hZbXdVmv/edit?usp=sharing&ouid=112420515711318316133&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Pp0yvOn4aByT8iQqojq1LoYga5horrOp/edit
https://docs.google.com/document/d/1tz4uw4G_6A9DGj8BvNmmBf753O9hKlfR/edit?usp=sharing&ouid=112420515711318316133&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lf8gOyVrKkh9eA3zHnq3CDoOLs-Kc6Cb/edit?usp=sharing&ouid=112420515711318316133&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OABZkJtMf_50Tk-QemyWOADP5zpCHcGUzoFpZEHnix0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OABZkJtMf_50Tk-QemyWOADP5zpCHcGUzoFpZEHnix0/edit?usp=sharing
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 Ondersteunende en versterkende (deel-)programmalijnen: 
verdere acties pre-programmafase  

  Acties  Wie  Faciliterend HiiL Voortgang  Tijdstip 
Programmalijn Thoughtleadership, monitoring en methoden 

 
 Jaarlijkse survey rechtsproblemen, impact, uitkomsten   
 en % rechtvaardige overeenstemming/beslissingen:  
 HiiL 
 

 Geen actie nodig  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 Gezamenlijk thoughtleadership,   
 methodenontwikkeling:   
 Universiteiten samenwerkend in het programma  
 Conflictoplossende Instituties 
 

 Exploreren van de ontwikkelmethoden met   
 conflictoplossende instituties deelnemers  COI   Maurits  

Liesbeth    30 april  

Programmalijn Verspreiding en beweging 
 
 Toegang tot recht in Den Haag en justice tech:   
 Gemeente Den Haag 
 

 Verder uitwerken plan Den Haag voor  
 programmalijn 5    Aanspreekpunt DH Tim   0%  15 maart  

 
 Strategische communicatie en publiekscommunicatie:   
 Hague Humanity Hub en Museon/Omniversum 
  

Eventuele acties pre-programma bespreken   Jill/Marco v V.    Tim   0%  2 maart  

 Eco-system justice tech: Dutch Legal Tech  Eventuele acties pre-programma bespreken  Jeroen/Jelle   Tim   0%  2 maart  

 
 Internationale opleidingen: CILC in samenwerking met   
 alle partners 
 

Eventuele acties pre-programma bespreken  Willem/Hans   Tim   0%  2 maart  

  
 Profilering en leadgeneratie: The Hague and Partners 
 

Eventuele acties pre-programma bespreken  Marco E.   Tim   0%  2 maart  

https://www.sectorplanrechtsgeleerdheid.nl/speerpunten/conflict-oplossende-instituties
https://www.sectorplanrechtsgeleerdheid.nl/speerpunten/conflict-oplossende-instituties
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 Programma-management pre-programmafase (* HiiL intern) 

  Acties  Wie  Voortgang  Tijdstip 

Evaluatie indieningstraject   Evaluatie-moment HiiL intern   Tim    100%  16 februari  

Communicatie HiiL internally 

- Post op slack over groeifonds (+ plan, + tijdlijn komende 
maanden)  

- Groeifonds indiening + plannen onderdeel van HiiL 
nieuwsbrief  

Maurits  100%  15 maart  

Initiatief pagina bijwerken 
- Uploaden project plan 
- Communicatie over 8 maart  
- Update over indiening 3 februari  

Tim  100%   17 februari  

Samenwerkingsovereenkomst   Suggesties verzamelen en delen  Liesbeth  0%  15 maart 

Begroting   In 1 spreadsheet  Marcus  0%  15 maart 

 Exploreren van de ontwikkelmethoden Next steps invulling methoden adviseursschap HiiL; inventarisatie onder 
partners/ontwikkelcentra   Liesbeth  -  30 juni  

Exploreren van inhoudelijke R&D rol HiiL in 
Programmalijn 3  

Afstemming met COI; Next steps inzake coördinatie en ontwikkeling in 
Programmalijn 3 door HiiL en binnen HiiL   Liesbeth  -  31 juli 

Governance  Nog te bepalen;  
voor link met Samenwerkingsovereenkomst, Liesbeth ../Liesbeth-  -  - 

ToC   Nog te bepalen -  -  - 

Bemensing  Nog te bepalen -  -  - 

Inzetbaarheid HiiL komende periode 
(intern) 

Intern overleg over capaciteit voor de komende maanden 
(pre-programmafase). Heldere communicatie over deze capaciteit naar 
betreffende medewerkers en een taakverdeling over de medewerkers 
voor uitvoering van activiteiten pre-programmafase 

Maurits/Shekhar   75%   16 februari 

Risico-management  Nog te bepalen - - -

Overige acties Plan B  Nog te bepalen na overleg met Centra - - -

Vertaling plan (Engels)   Intern   Tim 



Ingrediënten van effectieve routes

Intake/diagnose/ 
advies (belangen, 

complicaties) 

Partijen in 
gesprek/ 

verbinding 
brengen 

Onderzoek 
feiten/passende 

oplossingen 

Dialoog/ 
onderhandeling  Bemiddeling  Overeenstemming/

beslissing 

Toezicht, 
uitvoering en 
aanpassing 

AANSLUITENDE ROUTE 
Uitkomsten 
in hun leven 
die probleem 
en belangen 
effectief en 

rechtvaardig 
adresseren  

Initiatiefnemer

Betrokkenen 

Andere partij 
Omgeving/ 

samenleving 

In het algemeen effectieve 
interventies/afspraken  

Objectieve criteria uit recht en 
praktijk voor uitkomsten 

Procedurele rechtvaardigheid 

ALGEMENE COMPONENTEN  

 Begeleiding van partijen (van 
zelfhulp tot specialistisch) 

Bescherming, begrenzing, 
drang, dwang 

Platform informatiedeling  
(IT, papier, in persoon)  

BEGELEIDING EN HULP  FINANCIËN EN ORGANISATIE

Kosten  Vaste (waaronder ontwikkelkosten) en variabele kosten  

Inkomsten  Bijdragen partijen, betrokkenen, omgeving, overheidssubsidie 

Prikkels  Financieel. Uit professionele waarden. Optimaal gericht op 
uitkomsten/efficiëntie. Voor partijen en professionals. 

Organisatie  Logistiek, ketenafspraken, monitoring voortgang richting 
uitkomsten, efficiëntie (eerst lichte, dan zwaardere interventies)  


