
 

 

Uitnodiging:        
Interbestuurlijke Werkplaatsconferentie             
Vitaal Platteland  
                                                                                                  'Van papier naar praktijk’ 
 
 

Datum:      19 maart 2020 
Tijd:            10.00-16.00 (Inloop vanaf 9.30) 
Locatie:      Mauritskazerne Ede (Nieuwe Kazernelaan 2 D41) 
Voor wie:   Bestuurders, ambtenaren, uitvoerings- 
                    organisaties en overige professionals 
                    betrokken bij de 15 IBP VP gebieden. 

  
 
 

Direct aanmelden >:   

 

‘Meters maken in de regio’ 
 
Donderdag 19 maart aanstaande organiseren we een bijzondere Werkplaatsbijeenkomst Vitaal 
Platteland. Die is bedoeld voor alle bestuurders en professionals die betrokken zijn bij één van de 
15 gebiedsplannen die vallen onder de paraplu van het IBP Vitaal Platteland. Rode draad van de 
bijeenkomst is: Hoe kunnen we de plannen (nog verder of sneller) van papier naar praktijk krijgen? 
Wat vraagt dat van alle betrokkenen? Burgemeester Ellen van Selm gaat samen met moderator 
Harry Louwenaar aan de hand van concrete vraagstukken en dilemma’s met u in gesprek. Een 
unieke bijeenkomst, waarin we iedereen uitnodigen die met de uitvoering van het IBP VP te maken 
krijgt: bestuurders, leidinggevenden en werkers uit de gebieden van zowel overheden als overige 
partners. 

En nu uitvoeren  
2020 wordt het jaar waarin de uitvoering van de 15 gebiedsplannen start. We hebben al veel werk 
verzet om een IBP-waardige samenwerking voor te bereiden. Momenteel wordt deze fase 
bekrachtigd door samenwerkingsafspraken op papier. Daarmee is het tijd voor uitvoering. Vol 
vertrouwen én vragen gaan we hiermee een nieuwe fase in.  

IBP-olievlek: doe mee! 
U als werker in de gebieden heeft een intensieve samenwerking nodig om tot de beoogde 
resultaten te komen. Zowel met uw regionale partners, als met uw collega’s, leidinggevenden en 
bestuurders. Het is belangrijk dat ook zij nog beter kennismaken met het IBP VP. Dus: dit is het 
moment om uw bestuurders en leidinggevenden uit te nodigen om mee te gaan, stuur deze 
uitnodiging naar hen door! Zo vergroten we samen de beweging, de olievlek, naar vernieuwend 
samenwerken. 

https://ibpvp.typeform.com/to/LvRElN


 

 

IBP-conferentie 

De Werkplaats van 19 maart is voor alle betrokkenen in de gebieden. Er is verdieping voor de 
actieve werkers, een IBP-kennismaking voor mensen ‘op afstand’ en een parallelle bestuurlijke 
werkplaats. Met onder meer:  
x 10.00 uur: prikkelende praktijkgerichte opening met onder meer een bijdrage van DG Johan 

Osinga (LNV), Willemien Vreugdenhil (wethouder gemeente Ede) en agrariër Alex Datema 
(medeoprichter Boerenraad).  

x 11.00 uur Tips en handvatten door het Planbureau voor de Leefomgeving de eerste oogst uit de 
tussenrapportage van de lerende evaluatie IBP Vitaal Platteland. 

x 12.00 uur: Gezamenlijke netwerklunch 
x 13.00 uur: Parallelle deelsessies in twee ronden voor enerzijds de werkers en managers en 

daarnaast voor bestuurders. Met workshops rond de verschillende typen IBP-gebieden: 
veenweiden, veedichte gebieden, gebieden die primair werken aan verduurzaming landbouw en 
gebieden in de categorie natuur en samenleving. In ronde twee kunt u kiezen uit verschillende 
workshops, die handvatten bieden over de samenwerking en organisatie. De workshops 
bevatten concrete casussen uit de gebieden, goede voorbeelden, succesvolle methodieken en 
casussen uit de praktijk. U kunt verder kennismaken met ‘IBP-waardig werken’ en bijvoorbeeld 
IBP-waardig aansturen. 

x 15.15 uur: Plenaire afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje 

Wat levert het u op? 
x U bent op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen in het IBP VP 
x U leert de belangrijkste tips en suggesties van het PBL 
x Samen werken we aan het vergroten van de olievlek van IBP-waardig werken 
x Uitwisseling met de andere IBP VP-gebieden 
x Inspiratie en handvatten voor de uitvoering 

 

 

      Wij hopen u te mogen verwelkomen op 19 maart in Ede. Voor meer informatie over kunt 
      u mailen naar tfranken@ipo.nl. 
 

 


