
 

 

Uitnodiging Werkplaats Vitaal 
Platteland 24 september 2020 
 
'Van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken’ 
 
 

Datum:  24 september 2020 
Tijd:   10.00-15.45  
Locatie:  Online GO TO meeting 
Voor wie:         Alle betrokkenen bij het vitaal 
                          platteland 
 

  
 

Direct aanmelden 

 
In alle IBP-VP gebieden wordt inmiddels hard gewerkt aan uitvoering van de opgestelde 
plannen. Daarbij staat de ambitie ‘samen te werken als één overheid’ nog altijd fier 
overeind. De onderlinge overheden zitten inmiddels bij elkaar aan tafel, vaak ook met 
vele andere partners en er vindt steeds meer afstemming plaats. Dat is een grote winst en 
zo worden hele goede stappen gezet. 
 
Maar, afstemmen is nog wat anders dan samenwerken. Samenwerken gaat een paar 
stappen verder. Bij echt samenwerken ligt een gedeelde visie en gezamenlijke aanpak 
voor de hand. Maar hoe ziet dat eruit? Hebben we dan nog onze eigen programma’s? 
Rollen we dan nog onze vele eigen plannen uit over een erf? Hoe zien we die 
samenwerking voor ons? Kortom, hoe komen we nóg verder dan waar we nu al staan en 
wat is daar voor nodig? 
 
Op 24 september organiseren we de volgende online Werkplaats Vitaal Platteland met 
de centrale vraag: hoe komen we van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk 
samenwerken?  
 
Hoe programmeren en strategisch aansturen?  
Deze online werkplaats is een belangrijke mijlpaal in het IBP VP-traject. We hebben al veel 
bereikt, maar het échte werk moet eigenlijk nog beginnen. En daar hebben we ook managers voor 
nodig. Want hoe zetten we samen stappen in bestuurlijke besluitvorming? Hoe financieren en 
programmeren we de projecten op bijpassende dynamische wijze? Hoe prikkelen we de ‘werkers’ 
in de gebieden op juiste wijze in de complexe samenwerkingsprocessen en haken we tegelijkertijd 
onze organisaties voldoende aan? De transities in het landelijk gebied vragen van alle betrokken 
overheden andere manieren van werken.  
 
Speciale werkplaats, nu mét managers en leidinggevenden 
Deze werkplaats is daarom niet alleen voor betrokkenen in de gebieden, maar ook nadrukkelijk 
voor managers en leidinggevenden. Hen nodigen we daarom ook van harte uit. Samen moeten we 
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stappen zetten, meters maken, in interbestuurlijk samenwerken aan het vitaal platteland. Op een 
manier waarbij jij strategisch richting kunt geven aan de processen in het landelijk gebied. 
 
ONLINE PROGRAMMA dagvoorzitter Suzan Klein Gebbink 
 
10.00   Opening 

We heten je van harte welkom. En vragen ons af: werken we al mooi samen? Of het is 
afstemmen wat we doen? Een prikkelende spiegel door Merlijn Ballieux, onze gastspreker 
tijdens de lunch, die meteen de toon zet voor deze dag! 

10.15 Sessies ronde 1 

x Het boerenerf centraal 
Een boer ziet bijzonder veel programma’s, projecten, beleid en wet- en 
regelgeving op zich af komen. Er worden diverse inspanningen verricht om 
opgaven en beleid in beeld te brengen. In het kader van omgevingsvisies, NOVI en 
bijvoorbeeld het IBP-VP, is in regio’s al veel overzicht gebracht en zijn bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt over onderlinge samenhang en afstemming. Hoe is dat vanuit 
de dagelijkse praktijk van een boerenerf, wat komt daar voor een ondernemer 
samen? Afstemmen is al een uitdaging. Hoe kunnen we – zoals we nastreven met 
het IBP-VP – zelfs komen tot samenwerken en bundelen? Op zo’n manier dat ons 
werk, beleid en wetgeving beter behapbaar is voor een boer en we hem beter 
kunnen faciliteren? De workshop start vanuit het perspectief van het boerenerf, in 
beeld gebracht door een sneltekenaar, en werkt toe naar antwoord op de vraag 
wat we vanuit de IBP-VP samenwerking nog meer kunnen doen op korte en lange 
termijn. 
 

x Van gebiedsgericht experiment of pilot naar generiek beleid 
Een pilot of tijdelijk experiment is vrij eenvoudig als uitzondering te organiseren. 
Het betreft een tijdelijke (project)organisatie, buiten onze normale werkwijzen. 
Maar, hoe brengen we deze bínnen het normale werk? Hoe komen we van 
individuele projecten of pilots naar generieke aanpakken? Hoe krijg je de goede 
resultaten opgeschaald, de succesvolle praktijken in de structuren? En, alvast 
verder denkend: hoe krijgen we de IBP-werkwijze mainstream? Eems-Dollard 
vertelt over hun pilots over het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-
Dollard-estuarium. Hoe verloopt hun zoektocht naar manieren om deze praktijk 
op grote schaal toe te passen?  
 

x Een klimaatrobuuste Achterhoek:  
Net als in veel andere gebieden is droogte een actueel thema in de Achterhoek. 
De ondergrond bestaat voornamelijk uit zand en aanvoer van rivierwater is niet 
mogelijk. De partijen in het gebied voelen de urgentie om bewuster en intensiever 
samen op te trekken rond droogte en de omgang met weersextremen. In 
verschillende bijeenkomsten verkennen ze samen hoe een integrale en 
gezamenlijke leer- èn doe-aanpak. Door het samen ontwikkelen van kennis, een 
langetermijnvisie en het op deelgebieden nieuwe aanpakken uitproberen willen ze 
deze intensieve samenwerking vormgeven. In deze workshop vertelt de 
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Achterhoek meer over hoe ze dat doen en wat deze manier van werken oplevert. 
Ook gaan we in gesprek met u: hoe gaan andere gebieden om met droogte? Wat 
kunnen we van elkaar leren? 

11.30   Pauze  

12.00   Plenaire lunch: van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk 
samenwerken 

         Terwijl je achter je laptop een broodje eet, nemen wij je mee: 

x Gastspreker Merlijn Ballieux van de Veranderbrigade onderzocht de 
samenwerking en verandering bij de rijksoverheid en schreef onder meer de blog 
‘Grenzeloos samenwerken: zelf op de foto gaan staan’.Hoe goed werken we al 
interbestuurlijk samen? Of zijn we nog vooral aan het afstemmen? Wat vraagt 
interbestuurlijk samenwerken eigenlijk aan verandering, besluitvorming en 
strategische keuzes? “In de meeste overleggen die ik bijwoon wordt er 
nauwelijks over de inhoud van de opgave gesproken, het gaat meestal over het 
proces van de stukkenstoom, voorstellen en conceptbesluiten, et cetera.. Zeker 
bij politiekgevoelige dossiers bij grote opgaves lijkt het extra moeilijk om de 
focus op de opgave te houden.” 

x WUR is bezig de onderzoeksbehoefte van de IBP-VP gebieden in beeld te brengen. 
Welke kennisvragen waren eerder al gesteld en leven er nu? WUR heeft de 
opdracht om de beschikbare kennis vervolgens in beeld te brengen en antwoord 
te helpen zoeken op onze vragen. Thomas Matthijssen vertelt over de resultaten 
tot nu toe. 

13.00   Pauze 

13.30   Sessies ronde 2 

x Gezamenlijk optrekken richting kringlooplandbouw 
Tijdens de vorige werkplaats onderzochten we hoe Twente momenteel in 
verschillende gebieden werkt aan kringlooplandbouw. We constateerden onder 
andere dat er veel verschillende ideeën bestaan over kringlooplandbouw en ook 
zijn er verschillende wegen er naartoe. Er lijkt daarbij nog veel licht te bestaan 
tussen de verschillende overheden. Hoe kunnen wij er als overheden voor zorgen 
we gezamenlijk meer acteren naar de Visie Kringlooplandbouw, die nu toch wat 
veel van LNV lijkt te komen? En hoe kunnen we vanuit onze verschillende 
overheidslagen – en tegen de achtergrond van de vele discussies en denkbeelden 
– zorgen dat er in onze gebieden concrete stappen kunnen worden gezet? Een 
workshop met vertegenwoordigers van alle overheden, waaronder leden van het 
Team Realisatie LNV-visie van het ministerie van LNV. 

x Methodieken voor gebiedsgericht werken: Voor de Oogst van Morgen 
Voor de Oogst van Morgen is een landelijk leiderschapsnetwerk dat zich inzet voor 
een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het is een initiatief van het 

https://grenzeloossamenwerken.pleio.nl/blog/view/57979513/grenzeloos-samenwerken-zelf-op-de-foto-gaan-staan?utm_medium=email
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Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, van het ministerie van I&M en brengt een 
brede vertegenwoordiging van personen en organisaties samen die leiderschap 
nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Het netwerk 
werkt daarbij volgens Theory U (klik hier voor een nadere uitleg), een model voor 
fundamentele verandering. Naast het landelijke netwerk werkt de Oogst van 
Morgen aan het oprichten van lokale netwerken.Tijdens deze workshop vertelt 
Victoria Dekker (OFL) meer over de Oogst van Morgen, de werking van Theory U 
en de kansen die dit biedt voor lastige transities en gebiedsprocessen. Ook gaan 
we in gesprek over de lokale netwerken die zij op dit moment aan het oprichten 
zijn en kijken we naar de kansen die dit biedt voor onze IBP VP-gebieden. 
 

x Verdienen aan diensten, KPI als model? 
De conclusie dat boeren voor hun ‘maatschappelijke’ diensten zouden moeten 
worden gecompenseerd, is inmiddels gemeengoed. Betaling kan door overheid, 
maar ook door consument, bank, of bijvoorbeeld een zuivelcoöperatie. Tot nu toe 
vertaalt zich dat in verschillende (ideeën voor) vergoedingen, variërend van 
vergroening GLB, biodiversiteitsmonitor, banken die hypotheek aanpassen. Maar 
dit leidt tot vele ‘snippertjes’ van compensatie, die net geen zoden aan de dijk 
zetten. Bovendien zijn veel van de geldstromen heel onbetrouwbaar. Wanneer 
gaan boeren dan wél om? Wat voor financiering hebben ze nodig? In deze 
workshop hoor je onder andere meer over de Biodiversiteitsmonitor, ontwikkeld 
door de provincie Noord-Brabant samen met andere betrokken partijen. Door 
middel van 13 KPI’s brengen zij de prestaties die agrariërs leveren op het vlak van 
biodiversiteit in beeld. De betrokken partijen kunnen de agrariërs vervolgens 
belonen voor hun inspanningen. 

14.45   Pauze  

15.00   IBP VP-café 

x Met panelgesprek tussen een aantal leidinggevenden die de hele dag hebben 
meegemaakt: wat heb je gehoord vandaag, wat viel je op? Wat heb je geleerd 
over de IBP-manier van werken? Hoe zie jij jouw rol? Hoe help je als manager de 
IBP VP-gebiedsteams in het verder uitvoeren van de projecten en hoe betrek je de 
interne bedrijfsvoering van je organisaties daarbij? En wat zou je als betrokkene in 
de gebieden willen meegeven? Waar loop je tegen aan en hoe kan het 
management helpen om de samenwerking te bevorderen? 
 
Én we maken verbinding met Springtij waar het IBP VP o.a. aanwezig is met een 
workshop over droogte in de Peel. 

15.45   Afsluiting 

 

https://theoryuplein.nl/theory-u/

