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WerkplaatsVitaal Platteland
Dynamisch programmeren in de Zuidoostelijke
Zandgronden

Dynamisch programmeren. Het is één van de pijlers voor het vormgeven 

van de projecten in de 15 IBP VP-gebieden. Maar wat is het nu precies? 

En wat kom je tegen wanneer je dynamisch programmeren in je eigen 

praktijk wilt toepassen? Met die vragen gingen we aan de slag tijdens de 

tweede Werkplaats Vitaal Platteland op 14 mei. In dit verslag een 

terugblik.

We waren te gast bij de Zuid0ostelijke Zandgronden. De omschakeling 

naar kringlooplandbouw en het waarborgen van de omgevingskwaliteit 

zijn daar belangrijke thema’s. Met behulp van vijf pilotprojecten krijgen 

deze doelen een concrete uitwerking. Eén daarvan is Argoproeftuin de 

Peel waar ervaringen worden opgedaan met dynamisch programmeren 

van concrete uitvoeringsprojecten die bijdragen aan de transitie naar 

kringlooplandbouw. 
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Welkom
Ben Brands is wethouder van de gemeente Landerd en is één van de 

aanstichters van Agroproeftuin de Peel. Hij vertelt hoe de transitie naar 

kringlooplandbouw in deze regio écht vorm krijgt: “Vanuit kleinschalige 

experimenten wordt er gezocht naar nieuwe, duurzame manieren van 

landbouw. Om die omschakeling in gang te kunnen zetten is het 

belangrijk de goede connecties te hebben met het onderwijs en met 

ondernemers die hun nek uit durven te steken en de sprong wagen: “Het 

meeste leer je van de dingen die mislukken”.

Albert Thijssen, provincie Gelderland, namens IPO één van de 

opdrachtgevers van het IBP VP, is vandaag aanwezig als ambassadeur. 

Hij ‘adopteert’ de bijeenkomst van vandaag en helpt vanuit die rol 

dilemma’s of drempels waar de deelnemers in de gebieden tegenaan 

lopen te slechten. “Het is dansen tussen schaalniveaus. Je doet in 

Nederland niets meer alleen. Dus ga na: welke verbindingen zijn er nodig 

en mogelijk om tot muziek te komen?”

“De Peelgemeenten zijn ooit ontstaan door te pionieren, 

arme zandgronden te ontwikkelen. Nu gaan we opnieuw 
pionieren om het gebied naar een hoger plan te tillen en 

goed achter te laten.” – Ben Brands, wethouder Landerd
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Dynamisch programmeren in de praktijk
Tijdens de ochtend nemen drie ervaringsdeskundigen ons mee in de 

theorie en praktijk van dynamisch programmeren. Op welke 

theoretische uitgangspunten is de methode ontwikkeld? En wat kom je 

tegen als je zelf met dynamisch programmeren aan de slag gaat? De 

volgende slides geven per presentatie de belangrijkste inzichten weer.

Via onderstaande links zijn de powerpointpresentaties van de sprekers 

te downloaden:

• Henk van Wezel: Dynamisch programmeren in het Deltaprogramma

• Dirk Jan Velderman: Dynamisch programmeren rond mobiliteit in 

Gelderland

• Liesbeth de Theije: Dynamisch programmeren in de regio Noordoost 

Brabant
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Dynamisch programmeren in de praktijk
Deltaprogramma

Henk van Wezel is Programmamanager Kaderrichtlijn Water en 

Deltaplan Hoge Zandgronden Regio Maas. Het Deltaprogramma was 

één van de eerste programma’s die met dynamisch programmeren aan

de slag ging. Henk neemt ons mee in de theoretische uitgangspunten. 

Aan de hand van een aantal principes bepalen ze binnen het programma

of dynamisch programmeren nuttig is, hoe je een programma

dynamisch kunt inbedden en hoe je het opstelt. 
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“Je hoort tegenwoordig veel verschillende termen: dynamisch
programmeren, adaptief programmeren, etc. Ik zal jullie verwarring
wegnemen: het is allemaal hetzelfde!” - Henk van Wezel



Dynamisch programmeren in de praktijk
Mobiliteit in Gelderland, door Dirk-Jan Velderman

Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp waar dynamisch programmeren 

tot zijn recht komt: projecten lopen niet altijd als gepland of vallen uit of 

kosten vallen lager uit dan gedacht. Dynamisch programmeren stelt de 

provincie Gelderland in staat om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. 

Het projectteam inventariseert alle projecten op voorhand, en verzamelt 

deze als boeken op een boekenplank. Wanneer er budget beschikbaar 

komt, kan er direct werk opgestart worden. Dynamisch programmeren 

wordt zo bijna tetris spelen: elk blokje is een miljoen en zo 

wordt langzaam de begroting

opgevuld. Deze manier van plannen

maakt het makkelijker

om keuzes te maken en te 

prioriteren.
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Geleerde lessen in Gelderland

• In het politieke spel heeft de methode helderheid gebracht. Er is 

transparantie over de werkwijze en statenleden voelen zich gehoord 

wanneer hun project in een fiche wordt uitgewerkt. De discussie kan 

dan gaan over wat écht belangrijk is: keuzes maken en prioriteren

• Het is wel hard werken: het opstellen en onderhouden van de 

infobladeren kost veel beheer. Het vraagt ook dat je collega’s bij de 

les houdt.

• De volgende stap bij provincie Gelderland is om dynamisch 

programmeren ook in andere beleidsvelden toe te passen, zoals 

gebiedsopgaven. Dat is nog wel een uitdaging, want die laten zich 

minder makkelijk in kaart brengen en plannen als mobiliteitsopgaven

Projecten Geld Uitvoeren

Geld Projecten Uitvoeren

Voorheen

Dynamisch programmeren



Dynamisch programmeren in de praktijk
Dynamisch programmeren in de regio Noordoost Brabant, door 

Liesbeth de Theije, Programmamanager Transitie Landbouw

Als Agrofood Capital heeft de regio Noordoost Brabant de ambitie om 

een topregio te zijn en de blijven, met agrofood als katalysator. In de 

proeftuingebieden werkt de regio aan uitdagingen op uiteenlopende 

thema’s: kringlooplandbouw, water, bodem, biodiversiteit, 

ondernemerschap. Versnelling in het ene thema wordt als vliegwiel 

gebruikt om ook versnelling op andere thema’s teweeg te brengen

Geleerde lessen in Noordoost Brabant

• We zijn gewend om op een horizontale manier de projecten aan te 

sturen: vanuit een maatschappelijk doel werken aan projecten en 

daar o.a. partijen bij te betrekken en financiering te zoeken.

We hebben gemerkt dat verticaal programmasturen ook enorm kan 

helpen: het werken vanuit succesvolle projecten. Zorg dat de 

ondernemer vooruit kan en zet die resultaten in de etalage. Dat 

werkt aanstekelijk.
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“Het gaat om de boekenplank, maar ook om de etalage”  -
Liesbeth de Theije



Principes die helpen
Welke principes van dynamisch programmeren passen bij een werkwijze 

die de gebieden verder helpen? Op basis van de presentaties in de 

ochtend formuleren de deelnemers uitgangspunten die zij kansrijk 

achten voor hun eigen project

• Werken met als uitgangspunt onderling bestuurlijk vertrouwen zorgt 

ervoor dat partijen op een andere manier aan tafel zitten.

• Het werken vanuit een boekenplank met projecten zorgt voor een 

transparant proces, waarbij mensen zich gehoord voelen. 

• Je kunt partijen uitdagen door zelf een eerste stapje te zetten

• Dynamisch programmeren maakt het mogelijk om flexibel in te 

spelen op actualiteit, ontwikkelingen. Terwijl je toch vanuit een 

gezamenlijke strategische visie kan prioriteren en afwegingen kan 

maken. Het is sturen op doelen (en niet op projecten).

• De begrotingssystematiek helpt met het ontschotten van budgetten 

en het creëren van financiële massa. Ook hierbij helpt het 

uitgangspunt financiering voor doelen, ongeacht het hoe. 
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Kansen en dilemma’s
En welke kansen en dilemma’s zie je als je met de principes aan de slag 

wilt?

Kansen

• 1+1≥3. Met dynamisch programmeren kun je synergie creëren. Op 

financieel vlak, maar juist ook door het zoeken van de samenwerking 

op andere vlakken en te kijken wat je met elkaar kunt bereiken op 

het moment dat er geen financiering beschikbaar is. 

• Vanuit de bedoeling kunnen werken, focus op de stip op de horizon, 

en samenwerken vanuit het bredere belang creëert energie en 

draagvlak. 

• De flexibiliteit stelt in staat om te schuiven met projecten in de tijd, 

afhankelijk van kansen die zich voordoen of nieuwe ontwikkelingen. 

• De focus komt meer te liggen op de plannen en projectontwikkeling, 

doordat je minder tijd kwijt bent aan het organiseren van 

financiering

Dilemma’s

• We zijn nu nog vaak budgetgestuurd ingesteld en besluitvorming 

vindt nog vaak plaats op maatregelen in plaats van doelen. Hoe sluit 

je daarop aan als je dynamisch gaat programmeren? Bijv. ook als het 

gaat om de verantwoording van uitgaven. 

• Hoe bepaal je de juiste balans tussen te veel en te weinig 

meekoppelen?

• Hoe bepaal je vooraf de ‘kantelpunten’ of indicatoren waaraan je de 

resultaten van het project afmeet? 

• Hoe houd je energie op zaken die een tijd blijven liggen?

• Financieren en sturen op doelen vraagt 

• Vertrouwen van bestuur en politiek

• Visie met lef

• Het elkaar onderling gunnen
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IBP VP in de Zuidoostelijke Zandgronden
De Zuidoostelijke Zandgronden kenmerken zich o.a. door de droge zandgronden, met 

intensieve landbouw, vertelt Michiel Ytsma, programmamanager AgroProeftuin de 

Peel. Hierdoor staat de biodiversiteit onder druk en de kwaliteit van de bodem en het 

water zijn matig. Dit heeft een negatief effect op de natuur en volksgezondheid. Aan 

de andere kant wordt er veel geïnnoveerd en geëxperimenteerd in het gebied. Binnen 

het IBP VP werken de partijen aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het 

bevorderen van de kringlooplandbouw, maar ook zetten ze in op het versterken van 

de interbestuurlijke samenwerking. 

Download de volledige presentatie van Michiel Ytsma.

Dat is met twee provincies, drie regio’s, twee waterschappen en een aantal betrokken 

gemeenten een hele uitdaging, want er is nog geen logische governancestructuur

voor het geheel. Toch werpt de samenwerking nu al zijn vruchten af. De 

projectpartners stellen elkaar voor en daarbij weten ze haarfijn te benoemen wat de 

sterke punten zijn van elkaar én wat de uitdaging is. Voor de één is het het zoeken van 

de verbinding met andere beleidsterreinen in de eigen organisatie (provincie 

Brabant), voor de andere is het blijven vertellen van het blijven vertellen van het 

verhaal en alle betrokken partijen aangehaakt houden (Regio Noordoost Brabant). 
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Excursie Agroproeftuin
Agroproeftuin de Peel en Het Familievarken zijn voorbeelden waar de 

ambities echt handen en voeten krijgen. Op in totaal 35 hectare 

experimenteren verschillende ondernemers met nieuwe gewassen, 

waaronder boer Geert Hol die sorghum teelt en aanstekelijk vertelt hoe 

hij met vallen en opstaan wijzer wordt. 

Pierre Bosch, burgemeester van Boekel, vertelt enthousiast over de 

opstartfase van het project:  “We hebben eerst geïnvesteerd in het 

terugwinnen van het vertrouwen van de ondernemers en inwoners. Een 

gemeenschappelijk doel, zoals kringlooplandbouw, helpt daarbij. We 

hebben een stuk grond beschikbaar gesteld en ondernemers 

uitgenodigd om met plannen te komen. En als compensatie gaan we op 

een ander perceel aan de slag met 54 ha natuurontwikkeling. We werken 

in de geest van opnieuw pionieren, daar worden mensen enthousiast 

van. Maar na de experimenteerfase is opschaling nodig en we zoeken 

nog naar manieren om dat mogelijk te maken.”
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“Men denkt hier niet alleen dat ik gek ben geworden, ze zeggen het ook. Op 

deze manier experimenteren biedt heel veel vrijheid, maar het is niet voor 

iedereen.” – Geert Hol



Deelsessie 1: Lessen opschalen
Hoe kunnen we de lessen uit de proeftuinen opschalen?

Wat wil je precies opschalen? En wat willen jullie uiteindelijk daarmee 

bereiken? Dit zijn vragen die deelnemers stelden aan Piera Fehres, 

provincie Noord-Brabant, om haar hulpvraag beter te kunnen begrijpen. 

Iedereen herkent in zijn of haar regio de wens om van dergelijke 

succesvolle pilots meer te maken. Maar, zo zeiden de deelnemers, is 

lessen opschalen dan de juiste weg? De groep herformuleerde de vraag: 

“Hoe kom je naar een houdbaar systeem in de agrofood sector, en hoe 

helpen pilots en andere goede ideeën en ontwikkelingen daarbij?”

Zijn pilots en proeftuinen nog de juiste aanpak? Is het lineaire idee van 

pilot uitvoeren en daarna uitrollen niet achterhaald? We doen het in onze 

gebieden allemaal, maar “opschalen suggereert maakbaarheid”, zo zegt 

iemand. “Vaak zit je in die pilots telkens weer met dezelfde agrarische 

elite”. Eigenlijk zien deelnemers de behoefte ontstaan om een brede 

beweging in gang te zetten van pionieren, experimenteren en innoveren. 

Niet alleen in geïsoleerde aangewezen pilots, maar breed in de hele 

regio. Maar creëer je dan omstandigheden, waarin deze ideeën ontstaan 

en innovaties echt tot stand komen?

Suggesties uit de groep

• Bestaande netwerken in de proeftuinen open gooien naar een breed 

en ‘open’ praktijknetwerk waarin contacten tussen ondernemers 

vanuit verschillende gebieden wordt gefaciliteerd.

• Uitdaging is om samen te leren experimenteren, leren risico’s 

nemen, leren om te veranderen en grenzen ontdekken

• Gebied (ondernemers) eigenaarschap over proeftuinen en 

ontwikkelingen laten voelen, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke 

governance waar overheden, ondernemers en kennispartijen 

werkelijk samen aan het stuur zitten. Zij houden samen in de peiling 

“hoe houden we de beweging in de juiste richting?”

• Opschalen en schaalvergroting zou niet het doel moeten zijn, maar 

juist ook extensivering

• Toewerken naar een scan en monitoring van ontwikkelingen en 

resultaten, mét betrokken partijen uit de pilot. Knelpunten 

identificeren, maar ook aanpakken die werken delen en opschalen.
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Deelsessie 2: Dynamische governance
Hoe kunnen we de governance dynamisch vormgeven?

Is het wel een nieuwe governancestructuur je die nodig hebt? De 

deelnemers zetten Liesbeth de Theije van de Regio Noordoost Brabant 

aan het denken. Na enkele jaren hard werk en veel investering in de 

samenwerking staat er voor de regio Noordoost-Brabant een goede

governance- en samenwerkingstructuur. Binnen de IBP VP-project wordt

deze samenwerking opgeschaald naar een groter gebied en komen

Zuidoost Brabant en Limburg er ook bij. Hoe organiseer je dan de 

interactie en besluitvorming? Zeker als het spannend wordt.

Suggesties uit de groep

• Vertrouw in de sturing van het netwerk dat je hebt opgebouwd en 

gebruik het wanneer je het nodig hebt. Bijv. als één van de 

projectpartners op eigen houtje de spotlights opzoekt.

• Zorg dat je de onderlinge uitwisseling goed organiseert: tussen de 

organisaties in de IBP VP samenwerking, maar ook de betrokkenheid 

van de bestuurders. Én de contacten met de ondernemers en 

belangenorganisaties: benader hen met de intentie dat je hen wilt 

meehelpen de beweging te maken.

• Werk vanuit de bedoeling in plaats vanuit de systeemwereld. Een 

goed narratief dat de kern omschrijft kan daarbij helpen. 

• Moet je een moeilijk gesprek voeren? Plaats dat gesprek dan in de 

langetermijncontext en schets het eindbeeld waar je/jullie naar toe 

werken.

• Blijf creatief en flexibel in je governance, in plaats van het in een 

vaste vorm te gieten?

14



Deelsessie 3: Prioriteren
Hoe prioriteren we vanuit de IBP VP-samenwerking als we gaan

dynamisch programmeren?

In de Zuidoostelijke Zandgronden zijn tal van projecten en initiatieven. 

Carel Nobbe, betrokken bij het programma vanuit Waterschap Aa en 

Maas: “Doelstellingen verschillen vanuit de 4 organisaties, inzet van 

middelen en instrumenten ook, dus hoe zorg je dan toch dat je 

gezamenlijke keuzes kunt maken? Dat is een hele zoektocht met elkaar. 

Er zit ook vaak een hoop emotie in de projecten, ook bij bestuurders en 

inwoners. Tegelijkertijd moet je er ook zakelijk en objectief naar kijken. 

Hoe stel je prioriteiten en hoe doe je dat met elkaar als overheden?”

Suggesties uit de groep

• “Makkelijke” projecten komen vanzelf bovendrijven, maar daarmee 

wordt de structurele vraag niet gesteld. Hoe scherper je 

toekomstbeeld, hoe makkelijker prioriteren gaat. Maak een duidelijk

gemeenschappelijk verhaal op gebiedsniveau met a) gedeelde

ervaringen van urgenties, 

b) de erkenning dat partijen verschillende motivaties hebben om aan

de slag te gaan en 3) een planmatige en concrete aanpak. Dat zorgt

voor ‘energie en eigenaarschap’ bij alle partijen.

• Zet Joint fact finding in: zijn we het eens over de uitkomsten? Stel 

vooraf met elkaar een set spelregels en monitoring voor het 

collectief vast en de wijze waarop we het gebruiken. 

• Emotie vs rationaliteit (doelmatigheid): start met een “beperkt” 

aantal pilots. Communiceer daar goed over en breidt daarna verder 

uit. Kleine initiatieven of nicheprojecten brengen ook verandering.

• IBP brengt meer contact tussen de partijen en stimuleert werken van 

van onderop. Door erover te praten, scherpt het je eigen denken en 

handelen.

• Hoe ga je middelen samenbrengen? Sectorale werkwijzes

overheersen nog en dat vraagt veel meer van de uitvoering en de 

bedrijfsvoering van onze organisaties. 
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Tot de volgende keer!

Derde Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland

Thema: Werken als één overheid

Gastheer: Zuidwestelijke Delta

Datum: 1 oktober 2019



Contact

Voor meer informatie over de Werkplaats Vitaal Platteland

Tamara Franken

Programmaondersteuner IBL Vitaal Platteland

Ministerie van LNV, VNG, Unie van Waterschappen en IPO

tfranken@ipo.nl

www.werkplaatsvitaalplatteland.nl
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